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In Memoriam 

Wilhelmina Bernardina Raben 
weduwe van 

GradusJohannes Teunissen 

* Ulft, 6 september 1921 
t Ulft, 19 j anua ri 2003 

Geboren op 6 september 1921. Naa r zeggen 
va n haar broers, was zij ee n vrolijke tiene r en 
één va n de li efste va n het stel van Raben. 
Helaas hebben wij, kinderen en kleinkinderen 
haar zó zelden gezien. Kle in van stuk, maar 
groots in het zich zelf wegcijferen voor een 
ander. 
Ze trouwde met Gert, onze vader, schoonvader 
en o pa, op 16 april 1946 en wo_onde bij haar 
schoonoude rs, ni e t de makkelukste mensen. 
Zij stond voor haa r pli cht en we nste hier niet 
va n af te wijken. Samen hadden zij ee n ho b_by 
"de duivensport". Op de uitsla~ sto!~d altud 
G. Teunissen, maa r hie r zou eigenlijk Mevr. 
Teunissen moeten staan. Zij was he t immers 
die het merendeel in de ve rzorging va n deze 
die ren had. 
Vee l p ijn deed _het haa r, toen haa r _won 
Gerri e , veel te j ong, kwam te overlijd n. 
Onverstoord ging het leven ve rde r, want haa r 
ziekelijke man vroeg al haa r aandac ht. Dag en 
nacht stond zij voor hem kl aa r. Zelf kwa m ze 
nauwelijks buiten de deur, maar iede r~e n was 
a ltijd welkom. De koffi e en he t bo rrel\j_e ston
den a ltijd klaar. Ze lfs toe n .~ader 111 he t 
Anton ia werd opgenomen was zu er iedere dag 

qm zijn hand vast te houden. 
Eén zin is ons altijd bijgebleven. 
Ze ze i te<Ten hem: 'Jij wordt nu van A tot Z ve r-
zorgd, e~ wie verzorgt_mij_?" . 
Toe n vader ove rl eed 1s Ztj verh111sd naa r he t 
Piet Molpad. Ook hier was iede reen welkom. 
Ze was hier niet vee l alleen. Iedereen kwa m 
wel even lanrrs om te kijken hoe het haar ging. 
En was e r ev~n niemand, dan was er a ltijd haar 
buu rvrouw Greet, een rots in de branding. 
He laas ging het na een paar jaar met haar ge
zondheid bergafwaarts en werd _ze opgenomen 
op de tij delijke opvanskamer tn ve rzo rg,n~s
huis "Debbes hoek". Hie r kon ze echte r met 
we nnen. Geduld was haa r grootste probl eem 
Dit all es bij elkaar kon ze het leven nie t mee r 
aanvaa rden. Ze h ield vol totdat haar tweede 
achterk leinkind Gijs, de zoon van Sand ra en 
Roy geboren was en hie ld het toe n eigenlijk 
voor gezien. 
Hierna ben j e langzaam van ons weggegleden. 
Elke dag ee n beege mee r. 
Te lkens werd j e wee r ,ets ontnomen. 
Dat deed j ou .... en ons zo zee r. 
He t is een gemis, een still e pijn. 
Datje nooit mee r bij _ons zul t zijn . .. 
Als e r a l een hemel ,s, zul jij e r ze ke r zun en 
zeggen wij niet adieu, maar to t ziens. 

Harte lijk dank voo r uw medeleven en steun na 
he t overlijden va n onze moeder, oma en over
grootmoeder. 

Kindere n, kl ein- en ac hte rkleinkinderen 


