
Wij danken u hartelijk voor uw 
belangstelling en medeleven. 

Kinderen en kleinkinderen 

Glanerbrug, 27 januari 2009 

r,· t 
Maria Theresia Blom - Veenboer 

weduwe van Damianus J.J. Blom 

* 25 juni 1927 t 22 januari 2009 



- Ria -

Je grote passies tijdens je leven waren: je 
werk, het handwerken, je man en je gezin. 
Je was een feministe "avant la lettre", een 
fulltime werkende moeder met een goede 
oppas aan huis. Je leven in Twente, in 
Glanerbrug en Losser als verloskundige, 
was vol sociale contacten. Na je 
pensionering bouwde je nieuwe sociale 
contacten op vanuit de KBO, het 
handwerken en de koersbal. Je bouwde 
daar nieuwe en hechte vriendschappen 
op. Je jaarlijkse vakantie met de KBO, 
waaraan je zoveel plezier ontleende en nu 
al weer naar uit zag, zul je dit jaar moeten 
gaan missen. Je genoot erg van je kinderen 
en kleinkinderen tijdens hun bezoeken. 
Ook je broers en zussen en overige familie 
namen een centra le plaats in tijdens je 
leven. Een oom zei gisteren: "We gaan een 
heel gastvrij huis missen". Helaas werd je 
uiteindelijk zo ziek tijdens de afgelopen 

maanden dat we afscheid van je moesten 
gaan nemen. We zijn erg dankbaar voor 
alle steun en betrokkenheid die je ons en 
anderen hebt kunnen geven tijdens je 
leven. Ook zijn we erg dankbaar voor alle 
steun en warmte die jij van anderen hebt 
mogen ervaren tijdens de laatste jaren van 
je leven waarin je steeds iets meer van je 
gezondheid hebt moeten inleveren. We 
vinden het superfijn dat er een hechte 
groep mensen om je heen was in je 
nabijheid die jou door dik en dun hebben 
gesteund. 

Ria, leven geven is elkaar ontmoeten en 
geloven dat het niet zomaar is. Wat ons als 
nabestaanden rest zijn onze bijzondere en 
dierbare herinneringen aan jou. 

Je bent nu weer samen bij je maatje, 
Dag lieve mam en oma, 

Rust zacht. 

Je kinderen en kleinkinderen 


