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Zij werd geboren in een gezin van 8 kinde
ren. Het was in een tijd dat de levensom
standigheden armoedig waren. Al op jonge 
leeftijd ging zij naar de confectie in 
Enschede teneinde het gezinsinkomen een 
beetje te versterken. Daarnaast moest er 
natuurlijk aangepakt worden in het ouder
huis. Dit heeft haar karakter en doorzet
tingsvermogen gevormd. 

Toen ze met Pa wilde trouwen was het 
begin moeilijk. Het huis brandde af, zodat 
ze moesten wachten tot er een nieuw huis 
was gebouwd in Boekelo. Er werden 7 kin
deren geboren en daarnaast had zij de 
zorg voor het boerderijtje. Zij hield van de 
natuur. Met liefde zorgde zij voor de die
ren, de planten en bloemen in huis en in de 
tuin. 

Door een diep geloof in God vond zij de 
kracht om overal het beste van te maken. 
Ook tegenslagen zijn haar niet bespaard 
gebleven, maar steeds wist zij door haar 
sterke karakter deze te overwinnen. 

Toen ze na haar operatie niet meer naar 
huis terug kon, had ze het daar heel moei
lijk mee. Toch heeft ze op Het Saalmerink 
nog een goede tijd doorgebracht en een 
prima verzorging gehad. Elke avond kreeg 
ze bezoek van haar kinderen en zondags 
werd ze opgehaald wat ze altijd zeer heeft 
gewaardeerd. 

Wij zullen haar in onze gedachten blijven 
gedenken als een liefdevolle, oprechte 
vrouw, die haar man en kinderen met veel 
zorg omringde. Wij zijn haar daar zeer 
dankbaar voor. De laatste tijd werd haar 
leven steeds meer in beslag genomen 
door ziekte en door het sterven van men
sen die haar dierbaar waren. 

Allen die met ons meegeleefd hebben tij
dens de ziekte en het overlijden van onze 
moeder, schoonmoeder, groot- en over
grootmoeder zeggen we heel hartelijk 
dank. 

De Familie 




