


t Corrie Wasser 

weduwe van 
HARRIE VOORHUIS 

Zij werd geboren te Schöninghsdorf op 
21 februari 1907 en zij over1eed 

te Almelo op 26 mei 2003. 

De werl<elijkheid van de andere mens ligt niet 
in wat hij U openbaart, 
maar in wat hij U niet openbaren kan. 
Indien gij hem dus begrijpen wilt, luister dan niet 
naar wat hij zegt, 
maar naar wat hij niet zegt. 

Kahlil Gibran. 

Het leek wel of moeder het eeuwige leven had. 'Ik word 98', 
was haar eigen overtuiging. Het zijn er uiteindelijk 96 
geworden, jaren waar wij maar delen van kennen. 

Moeder was een veelzijdige en intrigerende persoonlijkheid. 
Ze was niet eenvoudig te doorgronden. Moeder maakte het je 
daarin ook niet gemakkelijk. Aan iedereen liet ze wel stukjes 
zien, maar vaak waren dat verschillende stukjes. 

Toen moeder op 35-jarige leeftijd met vader trouwde. had ze 
al een heel leven achter zich. 

Ze is onderwijzeres geweest, als jongere vrouw, maar ook 
weer op latere leeftijd. Ze is redactrice geweest bij libelle. 
Bij dit eerste vrouwenblad van Neder1and heeft ze 
pionierswerk venichl Later heeft ze 'het' 
Margrietkookboek geschreven. 

Ze was diep religieus. Haar leven lang heeft ze veel steun 
gevonden in haar geloof, maar ze heeft er ook mee 
geworsteld. 
Ze is echtgenote geweest en moeder én kostwinster. Ze 
was oma en zelfs nog overgrootmoeder. Ook met die rollen 
heeft ze soms geworsteld. 

Haar hele leven lang is ze stukjes blijven toevoegen, en 
veranderden er stukjes. Moeder is nooit stil blijven staan. 

De laatste jaren leerden we ook meer kennen van de 
eerdere stukjes. Ontbrekende stukjes vielen op hun plaats. 
waardoor we haar tegenstrijdigheden beter leerden 
begrijpen. We leerden een mildere moeder kennen. 
Tot het laatst toe bleef ze betrokken op ons, en stond ze 
voor ons open. Moeder had met ieder van ons een 
specifieke band. 

Het beeld dat we van moeder gekregen hebben is voor 
iedereen nog steeds verschillend. Maar het afscheid van 
deze vrouw doet elk van ons pijn. 

Kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen. 


