
In dankbare herinnering aan: 

Hermina Francisca Maria 
Achtereekte-Kruitbos 

Mien 

echtgenote van 

Johannes Theodorus Achtereekte 

Zij werd geboren op 6 januari 1932 te Olst. Op 26 juni 
2000 is z~j overleden te Diepenveen. Zaterdag 1 juli 
hebben wij haar, na de plechtige Eucharistieviering, 
begeleid naar haar laatste rustplaats op het R.K. 
Kerkhof te Schalkhaar. 

Ma groeide op in de Boerhaar in een gezin met 8 kin
deren. Na de schooltijd ging ze al vroeg uit huis, om 
elders in de buurt op een boerderij te werken. 

Op 15 juni 1955 trouwde ze met Johan Achtereekte 
en kwam daar op de boerderij te wonen. 

Ma was een lieve, zorgzame en eenvoudige vrouw. Ze 
leefde voor haar gezin en de boerderij. Daarnaast 
heeft ze haar schoonouders tot het laatst toe verzorgd. 
Naast de zorg voor 8 kinderen verzorgde ze 's ochtends 
het vee op de boerderij. Door haar werkzame leven 
had ze geen tijd voor hobby's, maar ze was een harte
lijke, gezellige vrouw die altijd tijd had voor een praat
ie. het maakte niet uit met wie. 

Ze hield van de natuur en fietsen met pa. Toen ze daar 
wat meer tijd voor kreeg, ging haar gezondheid lang
zaam achteruit. 
Gelukkig had ze haar kinderen en kleinkinderen, 
waar ze steeds volop van genoot. Ze bleef optimistisch 
en vol vertrouwen in de toekomst, gesterkt door haar 
geloof en de goede verzorging van Papa. Ze hield van 
een goede familieband, geen verjaardag 
werd vergeten. 

Fijn was het dat we hun 45-jarig huwelijk nog hebben 
mogen vieren met een gezamenlijk ontbijt, ieder op 
zijn oude stek. 
Aansluitend die zondag hebben wij het feest gevierd 
met kinderen en kleinkinderen. De laatste week van 
haar leven heeft ze daar nog met volle teugen van zit
ten nagenieten. 

Haar doorzettingsvermogen en wil om te leven, tot het 
laatst toe, zal altijd een voorbeeld ,·oor ons blijven. 

Dag Mien 
Dag Mama 
Dag Oma 
Bedankt voor alles 
We zullen je missen. 

Voor uw medeleven na het overlijden van mijn lieve 
vrouw, moeder en oma zeggen wij u hartelijk dank 


