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Mama werd geboren in de Zoeke te Losser op 4 
oktober 1931. Ze stierf geheel onverwachts op 
26 juni 1994 aan de Wensinkweg. Na een uit
vaartviering in de kerk van de H. Martinus heb
ben wij haar begeleid op haar laatste gang op 
aarde naar Usselo. Dat was op vrijdag 1juli1994. 

Mama was een grote en sterke vrouw. Op zeer 
jonge leeftijd heeft ze haar moeder en broer 
moeten missen. Mama en papa zijn getrouwd in 
1954, samen hadden ze een heel sterk huwelijk. 
Ze bouwden samen een mooi huisje in de Zoeke 
maar daar hebben ze samen niet van mogen ge
nieten. Ook nu hadden we grote plannen en wil
den mama een mooi huis geven . 

Na de dood van papa was ze zo sterk en had de 
kracht verder te gaan met haar kinderen. De kin
deren waren haar doel. Mama heeft ons groot 
gemaakt. Toen haar broer Henk op 18-jarige 
leeftijd naar Australië ging was dat voor haar een 
klap. Zij is samen met Gerard naar Australië ge
weest wat een van haar dromen was. 

Elk jaar gingen we met Kerst op vakantie, daar 
kon ze zich heel lang van te voren op verheugen. 
Iedereen moest ook weten dat wij samen op va
kantie gingen. Ze was er trots op dat wij als fami
lie zo'n goede band hebben. 

Mama was iemand waarmee je overal over kon 
praten, ze was heel ruim denkend. Ze had drie 
kleinkinderen waarmee ze heel gek was. Altijd 
als ze weggingen kregen ze iets lekkers. Van 
oma mocht ook altijd alles. 

Gerard was een belangrijke vriend voor mama. 
's Avonds zaten ze altijd gezellig bij elkaar onder 
het genot van een borreltje. Mama was iemand 
die van gezelligheid hield en een hekel aan ruzie 
had. 

Door het plotseling wegvallen van mama is er 
een grote leegte ontstaan. Maar mama wij willen 
net zo sterk en groot als jij zijn en proberen daar
door samen de leegte een plek te geven. 

Voor de blijken van medeleven en belangstelling, 
betoond na het overl ijden van onze lieve vrien
din, zorgzame moeder en oma, betuigen wij U 
onze oprechte dank . 

Gerard 
Gerard· M itjam 
Joop· José 
Willie· Ton ie 
Marianne 
en de kleinkinderen . 


