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Moeder werd geboren in Hengelo ov. op 10 september 1916. 
Plotseling, maar niet helemaal onverwacht, is zij op 5 mei 2004 
overleden in verpleeghuis Herinekhave waar ze sinds ander
halve week verbleef. In de kapel van zorgcentnun Backenhagen 
in Hengelo, vierden wij op 10 mei voor haar de Eucharistie 
waarna de crematie in Usselo plaatsvond. 

! let leven was voor moeder niet gemakkelijk. Op 2 jarige leef
tijd al verloor zij haar vader aan de Spaanse griep. Haar moeder 
stond er vervolgens alleen voor om haar en haar, op dat mo
ment nog ongeboren, zusje op te voeden. Haar moeder trok in 
bij haar stiefvader en deze oude man nan1 een vaderrol aan voor 
haar en haar zusje Bemarda. Streng doch rechtvaardig was zijn 
opvoeding. Ooms en tantes namen echter gevraagd en onge
vraagd gedeeltes van de opvoeding over. Uit de verhalen die 
moeder daarover vertelde bleek dat deze periode grote invloed 
heeft gehad op haar ontwikkeling tot volwassen mens. Veel 
verhalen waren gewld met pijn en verdriet. Wat echter altijd 
ook uit deze verhalen sprak was een diep respect voor haar 
moeder en de oude man, haar opa .. De pijn en het verdriet heb
ben mede gemaakt dat ze een persoonlijkheid ontwikkelde die 
voor ons als kinderen niet gemakkelijk was te begrijpen en te 
hanteren. 

Samen met haar man begon ze een eigen bedrijf waarvoor ze met 
hart en ziel werk-te. Haar streven was haar leven op een hoger 
plan te zetten. Nooit meer de armoe van haar jeugd of de inmen· 
ging van anderen in haar leven. Dat ze het zelf wel konden, dat 
zou ze laten zien. In deze tijd was haar ontwikkeling van haar 
rechtvaardigheidsgevoel goed zichtbaar. Een ongetrouwde 
zwangere vrouw nam ze op in haar gezin omdat deze door haar 
ouders verstoten was. Iedereen kon een beroep op haar doen en 
als zij de noodzaak zag bewoog ze hemel en aarde. In dit gevoel 
kon ze echter sterk zwart wit zijn, waardoor er in haar gezin 
van ondertussen zeven kinderen moeilijk hannonie te creören 
viel en zijzelf steeds keuzes maakte. Helaas voor haar en voor 
ons werd haar probleem niet onderi<end en worstelden we allen 
door. 

Na een huwelijk van 56 jaar overleed haar echtgenoot. Met 
hem viel er voor haar een grote zekerheid weg en maakte haar 
kwetsbaar. Een half jaar later, begin 1994, verloor ze voor een 
groot gedeelte haar gezichtsvermogen, waardoor ze haar grote 
hobby's zoals handwerken en puzzelen niet meer kon uitoefe
nen. Ze werd depressief en in deze tijden van afuemende ge· 
zondheid ontstond plots de mogelijkheid om dichter bij haar 
te komen. Dit was het moment dat haar probleem een naam kreeg 
en ze begrip kreeg van haar omgeving. 

De laatste jaren ging haar gezondheid steeds meer achteruit en 
telkens leverde ze weer een stukje in waar wij als kinderen 
haar zo graag een stukje geluk gunden. Waar ze van kon genie
ten was het bezoek van kinderen, kleinkinderen en achter
kleinkind op haar kamer in Backenhagen. Van de steeds klei
ner wordende activiteiten kon ze genieten. Even buiten zitten 
of wandelen. De laatste dagen zag ze telkens haar man tot ze op 
bevrijdingsdag besloot om met hem mee te gaan. 

Moeder rust maar uit, het is goed, we houden van je 

Je kinderen 




