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In de Madoerastraat in Hengelo ben je samen 
met pa in alle eenvoud begonnen met het 
stichten van een gezin. Het huis werd door 
pa en zijn vader zelf gebouwd. Jullie moes
ten heel zuinig doen, maar dat kon pa wel 
aan je overlaten. Later vertelde je ons wel 
eens dat je het soms een uitdaging hebt ge
vonden om aan het einde van de week ge· 
noeg geld over te hebben voor de hypotheek. 
Eten koken leerde je van pa's moeder. Ook 
dat moest eenvoudig, al waren de lappen 
vlees in het begin wel lekker groot. 
Hilde, René en Agnes werden er geboren en 
het huis werd al gauw te klein. De Marathon
laan werd jullie nieuwe onderkomen en daar 
hebben jullie samen met de kinderen · waar 
Margot inmiddels bijgekomen was · een hele 
gelukkige tijd gehad. Je was een echte moe· 
der, de spil, de bindende factor in het gezin. 
Je stond klaar voor iedereen, gaf raad, ge· 
vraagd, soms ook ongevraagd, maar dan met 
een knipoog . Niet verwonderlijk dat die 
ongevraagde raad uiteindelijk vaak het beste 
is bijgebleven. 
De kinderen werden groot en daarmee bloeide 
jouw sociale leven op. Actief was je eerst nog 

in de kerk, maar die heb je later bewust vaar
wel gezegd. Je typte de schoolkrant en onze 
scripties en was actief binnen de Stichting Hulp 
aan Noord-Ierland, voor de Welfare van het 
Rode Kruis en koffie schenken in 't Swafert. 
Een gezelligheidsmens was je ook: je dichtte 
wat af voor Sinterklaasfeester:, verjaardagen 
van broers en zussen en huwelijken. Wat was 
je in je element als je iedereen om je heen 
verzameld wist. 
De laatste 8 jaar hebben jullie samen lekker 
dichtbij de stad en je zussen in de Piet Hein
straat gewoond. Ook daar was je weer volop 
actief en vond je het reuze gezellig met 
zoveel aardige buren om je heen. 
Door de ziekte van pa werd het sociale 
leven moeilijker voor je, maar je zette alles 
op alles om te kunnen blijven kaarten en 
rummi-cuppen. 
Dapper ben je de strijd tegen je ziekte be
gonnen, maar het werd erg zwaar, zwaarder 
zelfs dan jijzelf wilde toegeven. Onverwachts 
heb je ons verlaten, maar wel op jouw eigen 
eenvoudige wijze. Gelukkig is verder lijden 
jou daardoor bespaard gebleven. 

We willen iedereen bedanken voor het me
deleven en de bezoekjes tijdens haar ziekte 
en na het overlijden van ma. 

Johan ter Doest 
Kinderen en kleinkinderen 


