
Ter gedachtenis aan 

Siny Hoevers - Poorthuis 

echtgenote van H enk Hoevers 

Zij werd geboren in Losser op 6 oktober 1933 
en zij overleed op 20 februari 1996 te Almelo. 

De dood komt altijd onverwacht. Ook dit onver
wachte overlijden geeft aan hoe betrekkelijk het 
leven is. 
Zo speel je 's ochtends koersbal, sop je de keuken 
uit, en zit je als man en vrouw nog even gezellig 
plannen te maken. Over de toekomst, hoe je het 
graag wilt. We gaan schilderen, behangen, deze 
kast h ier, de nieuwe daar. Van de zomer met de 
caravan naar Zwitserland. 
En dan een paar keer een diepe zucht. Je begrijpt het 
niet, bent verdrietig, boos en machteloos. Dit is zo 
onverwacht. 
Siny was een wereldreiziger, met haar gezin is ze de 
hele wereld overgetrokken. Kamperen was haar lust 
en haar leven. Jaren heeft ze in Nieuw Zeeland 
gewoond. Haar tweede vaderland noemde ze het. 
Ze was er zo graag samen met Henk nog een keer 
naar toe gegaan. 

Ze genoot intens van alle mooie dingen in het leven, 
van de natuur, de dieren en planten, maar bovenal 
van haar kleinkinderen Wendy en Davy. 
Nooit was haar iets teveel. Oma was altijd in voor 
een spelletje, zoals rummikup, dat ze steevast ver
loor. 
Meer dan zichzelf, dacht ze aan anderen. Als je haar 
eens belde kreeg je niet de kans te vragen hoe het 
met haar ging, ze had het jou al gevraagd. 
In de moeilijkste periodes van haar leven bezat zij 
het vermogen om met volle teugen van het leven te 
genieten. 
Zij tobde met haar gezondheid, toch klaagde zij 
nauwelijks, en behield altijd haar humor en zelfspot. 
Zo zei ze eens: "ik ben zo klein dat je me wel in een 
sinasappelkistje kunt begraven." 
Zij kreeg niets cadeau. Vaak vocht zij een ongelijke 
strijd tegen de kanker. En altijd was haar triomf de 
overwinning. Zelfs nu heeft ze het van deze ziekte 
gewonnen. 

Siny een vrouw die menige strijd won, 
waar een ander het allang had opgegeven. 
Een kleine vrouw, met de innerlijke kracht 
van een reus. 
Zo zal zij altijd in onze herinnering blijven. 

In de blessuretijd van haar leven, 
heeft haar hart het begeven. 




