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Haar leven. dat bijna samenvalt met de twin· 
t igste eeuw, werd getekend door de mate· 
riele beperkingen van twee oorlogen en een 
crisis aan de andere kant en hoopvol nieuwe 
kansen oppakken aan de andere kant. 
Ze bezat een levenskunst , waardoor ze ook 
in donkere jaren nooit ontevreden was . 
Via haar zoon en dochter betekende ze veel 
voor alle vrienden en vriendinnen uit de 
buurt, school en jeugdbeweging. In haar huis 
mocht wat bij andere moeders nooit kon . 
Wat een nieuwe kansen heeft ze opgepakt 
in Twente, waar het landschap haar al dier· 
baar geworden was door de fiet stochten met 
haar man . Ze liet het zorgelijke leven in Zeist 
achter. Ze maakte in Oldenzaal een nieuwe 
start met veel vriendschappelijke contacten 
door zang en toneelspel bij Michorius, door 
een gezelligheidsclub van leeftijdgenoten in 
de Antoniusparochie en heel bijzonder als 
vrijwill igster in de bouw. Daarnaast werd ze 

gehuldigd als oudste vr ijwilligster bij de 
Noabershulp. 
Voor de zorgen, die ook hier niet uitbleven, 
werden vele kaar sjes opgestoken bij St. Jo· 
zet in de Antoniuskerk zowel voor zichzelf als 
anderen . 
Haar grootste zorg hier was in 1 985 het 
overlijden van haar zoon Kees. Dat werd een 
keerpunt in haar leven. Haar gezondheid ging 
achteruit en zij had meer en meer zorg en 
aandacht nodig. 
In 1990 leidde dit tot haar "intrede" in de 
"Mariahof". Daar wist ze opnieuw haar hori
zon te verbreden. Ze voelde zich weer waar· 
devol door het zingen in het Kapelkoor en 
haar bezigheden in de bewonerscommissie. 
Geleidelijkaan is dit hààr thuis geworden . 
Vanaf begin 1 995 begon ze een definit ief 
afscheid onder ogen te zien . In die periode 
heeft ze nog heel moedig op haar leven te· 
rug gekeken. 
Ze ver welkomde de mogelijkheid om vanuit 
haar vertrouwde omgeving en vanuit haar 
ver t rouwde kapel haar laatste weg te gaan . 

"Al wat ik ongedaan moet laten 
erft het nageslacht nog om te doen ." 

W. Hussum 


