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Moeder is gestorven. 
Een lieve en zorgzame moeder was zij, en nu 
is zij er niet meer. Wij zullen haar niet meer 
horen lachen, praten of troosten. We zullen 
haar niet meer zien wandelen, fietsen of 
boodschappen doen. Al die kleine dingen 
waardoor wij wisten dat we een moeder en 
oma hadden, zullen er niet meer zijn. En toch 
leven ze voort. In onze herinnering. In ons 
hart. 
Moeder trouwde, en kreeg twee kinderen. 
Eerst, toen ze nog aan de B.W. ter Kuilestraat 
woonde, Engelien, en later, toen ze verhuisd 
was naar de Populierstraat, Wilfred. Waar 
vader voornamelijk kostwinner was, was moe
der de spil van het gezin. Ze waste, kookte, 
naaide kleren voor man en kinderen (hetgeen 
ze zeer goed kon), speelde en zong met de 

kinderen, en zorgde voor een lichte, warme 
sfeer in huis, op een manier zoals haar moe
der dat voorheen In haar gezin had gedaan. 
Later. toen Engelien trouwde met Bert en zelf 
twee kinderen kreeg, sprong moeder vaak bij 
in de zorg voor Suzanne en Freddy. 
Toen vaders gezondheid achteruit ging, en hij 
permanente hulp nodig had, vond moeder het 
niet meer dan normaal dat zij die rol op zich 
nam. Ze verzorgde vader totdat hij in 't Kleyne 
Vaart werd opgenomen. 
In 1999 verhuisde zij zelf om gezondheids
redenen van de Populierstraat naar het 
Ariënshuis. Vorige week moest zij plotseling 
worden opgenomen in het Medisch Spectrum 
Enschede voor een spoedoperatie. Na een 
aanvankelijk herstel bleek haar lichaam 
uiteindelijk toch te zwak om de last van leven 
verder te dragen. Afgelopen vrijdag is zij 
vredig uit het leven weggegleden. Moeder 
was 81 jaar. 

Wij danken U voor het betoonde medeleven, 
en wij vragen U haar in Uw gebeden te 
gedenken. 
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