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Ze werd als eerste van vijf kinderen geboren in 
het gezin Schreur. Na haar kwamen er nog vier 
jongens. 

Ma moest al heel jong helpen in het gezin. Als 
jong meisje werkte ze in de textiel, bij Van Heek. 
In de oorlog ontmoette ze pa bij danstent Koop
man aan de Lutterstraat. Een zwaai over en weer, 
was genoeg voor een eerste date. Op 9 oktober 
1946 zijn ze getrouwd. In dit huwelijk zijn vier 
kinderen geboren. Daar kwamen later nog vier 
kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen bij. 

Ma had meerdere hobby's. Ze was vaak creatief 
bezig: haken, koken, het maken van kerststukjes, 
kaarten enz., hielden haar bezig. 

Ma en pa gingen samen elk weekend naar de 
camping in Duitsland. Daarnaast waren Oos
tenrijk, Joegoslavië en Duitsland hun favoriete 
vakantielanden. 

Op latere leeftijd is ze weer gaan werken. Elke 
dag met de bus naar De Stadsmaten in Ensche
de. Hieruit haalde ze veel voldoening en plezier. 
Woorden als zorgzaam, lief, betrokken en be-

zorgd waren op ma van toepassing. De soep 
kon, met een beetje water extra, ook door 4 per
sonen meer gedeeld worden. 

Na het overlijden van pa in 1996, heeft ze rede· 
lijk goed de draad weer opgepakt. Ze ondernam 
zelf actie in de vorm van winkelen, kaarten met 
vriendinnen of naar de ouderensoos. 

Ma was een gelovig mens. Als haar gezondheid 
het even toeliet bezocht ze elke week de Heilige 
Mis. 

Na vele jaren aan de Kloppenstraat gewoond te 
hebben, verhuisde ze naar een aanleunwoning. 
Geleidel ijk werd haar gezondheid minder, met 
als vo lgende stap verpleging op Oldenhove. 
Daar heeft ze haar laatste jaren een goede ver
zorging heeft gehad. Helaas werd ze ook gees
telijk veel minder, met nog wel het geluk dat ze 
ons herkende. 

Ma heeft een goed leven gehad. Gelukkig is haar 
verder lijden bespaard gebleven. Ze is zeer vre
d ig ingeslapen. Wij hebben er vrede mee. 

Wij zijn u dankbaar voor u aanwezigheid en me
deleven. 

Kinderen, klein -
en achterkleinkinderen 




