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Moeder werd geboren op 30 oktober 1923 in Ambt Delden. Op 
de boerderij groeide zij op samen met haar zussen Grada en 
Riek. Moeder moest als kind al vroeg meehelpen op de 
boerderij vanwege het voortijdige overlijden van haar vader. 
Op 28 november 195 t trad zij met vader in het huwelijk. 
Aan de Brinkweg werd door vader een huis gebouwd, Ambt 
Delden toen nog. Een stek met een flink stuk grond, zodat er 
toch wat dieren konden worden gehouden zoals schapen, 
pony's en de kippen. Een nieuwe stap in haar leven diende 
zich aan in de rol van moeder worden, het krijgen en opvoe
den van kinderen. Hoewel zij ontzettend graag een meisje had 
gehad is ze nimmer tekort geschoten in liefde en aandacht 
voor haar kinderen. 
Toen haar eerste kleinkind een meisje bleek te zijn was zij erg 
gelukkig, evenzo met de andere vijl kleinkinderen die volgden. 
Zij beleefde veel plezier aan haar kleinkinderen als 'Oma 
Delden'. 
Moeder bleef altijd een grote belangstelling houden binnen 
de familie: als er iemand ziek was, belde zij dagelijks. De 
afgelopen tien jaar had ze veel problemen met haar 
gezondheid. Vele operaties heeft zij moeten ondergaan. Toen 
bleek dat het aan de Brinkweg te groot geworden was, vond zij 

het moeilijk om haar vertrouwde omgeving aan de Brinkweg 
los te laten. Toen zij twee jaar terug samen met vader de stap 
naar 't lckert eenmaal had gezet, voelde zij er zich al snel 
helemaal thu is. Helaas bleef het met haar gezondheid 
kwakkelen, hoewel zij nooit klaagde over de beperkingen die 
zij daarvan ondervond. Als het eventjes kon maakte zij graag 
samen met vader dagelijks nog even een uitstapje met de auto. 
Mede dankzij de liefdevolle verpleging van vader vierde zij in 
oktober van dit jaar haar tachtigste verjaardag. 
Moeder hield van eenvoud en niet van complexe toestanden. 
Ook in haar wijze van geloven was dat niet anders, maar wij zijn 
overtuigd dat haar geloof intens was. 
Dat zij op eerste kerstdag al zo vroeg in de ochtend overleed, 
moeten we misschien wel zien als een teken van God. 
Om tijdens de viering van Zijn Zoon de Verlosser, moeder in 
zijn Rijk op te nemen en haar daarmee te verlossen van al haar 
lichamelijke gebreken. Wat ook echt niet meer zo verder kon. 
Vader heeft haar tot het laatst toe verzorgd, vele jaren van 
verzorging zijn door vader hieraan voorafgegaan, waarbij hij 
zichzelf altijd volledig wegcijferde. Een paar dagen voor de 
kerst had zij nog gezegd tegen vader, Ik wil bij jou blijven, ik wil 
niet meer terug naar het ziekenhuis. In gedachten zal moeder 
altijd bij ons blijven en zijn wij haar dankbaar in alles wat zij 
voor ons heeft betekend. 

Voor al uw blijken van medeleven, welke wij mochten 
ondervinden tijdens haar ziekte en na het overlijden van mijn 
lieve vrouw, onze zorgzame moeder en oma, zeggen wij u 
onze oprechte dank. 
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