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Mama was blijmoedig, ze zag vooral de 
zonnige kant van het leven. Ze straalde 
warmte en gezelligheid uit en had graag 
mensen om zich heen. Ze had charme en 
speelde graag een actieve rol in gezel
schap. Ze praatte veel, had een komische 
manier van vertellen, ook over zichzelf. 
Als ze alleen was, kon ze moeilijk stilzitten. 
Ze leefde zich uit in kleren maken, met het 
kleine stukje stof wist ze te toveren . In huis 
moest alles bij elkaar passen en overal 
moesten bloemetjes staan. 
"Schoonheid zal de wereld redden" lijkt 
haar wel op het lijf geschreven, we hoeven 
alleen maar aan haar hoeden te denken. 
Als ze niet zat te naaien, pakte ze een boek 
of keek naar informatieve programma's op 
de televisie. 

Voor papa was mama een echtgenote waar 
hij trots op kon zijn. Voor ons kinderen een 
warme moeder, met genegenheid, maar 
ook met duidelijke ideeën. Voor de klein
kinderen een echte oma. Je kon haar met 
veel dingen een plezier doen. Ze genoot 
ervan en bleef herhalen hoe leuk dat was 
geweest en dat en dat.. ... 
Mama kon genieten van alles wat goed 
ging, nare dingen daar moest je zo snel 
mogelijk aan voorbij gaan. Ze accepteerde 
dat ze op haar oude dag vaak een kraken
de wagen was en genoot als ze weer een 
goede dag had. Ondanks haar leeftijd kon 
ze de krant en de televisie nog lang blijven 
volgen. Als je bij haar kwam vertelde ze 
trots wie er op bezoek was geweest en hoe 
gezellig dat was. 
Ze was het middelpunt van onze familie en 
wij zijn dankbaar dat we haar zo lang bij 
ons mochten hebben. 
In de kerk in Terborg stond vroeger boven 
een deur: "Deur des Hemels". Als kind 
vroeg ze aan haar moeder: "Waarom gaan 
we daar niet door?" We weten en geloven 
dat zij daar nu doorheen is gegaan. 

De familie dankt u hartelijk 
voor uw belangstelling en medeleven. 


