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Zij werd geboren op 9 november 1917 in Weerselo en is 
na een liefdevolle verzorging op het verpleeghuis Gereia 
te Oldenzaal • gestorven op 24 december 2005. Op 
29 december hebben we haar te rusten gelegd op het 

parochiekerkhof te Saasveld. 

Moeders leven stond in het teken van dienstbaarheid en 
arbeid. eenvoud en het boerenleven. Na de lagere school 
en de huishoudschool kwam ze in dienstbetrekking bij 
diverse boeren. Ze leerde hier het vak en de liefde voor de 
boerderij en de dieren kennen. Ze trouwde in 1950 met 
pa en uit dit huwelijk werden 8 kinderen geboren. Met 
grote dankbaarheid keken ze terug op hun 40-jarig 
huwelijk dat ze kort voor het overlijden van pa in 1990 
vierden. 
De ondernemerszin en doorzettingskracht van moeder 
hebben er voor gezorgd dat in al die jaren een kleine 
boerderij uitgroeide tot een volwaardig bedrijf, waarin het 
gezin zijn bestaan kon vinden. Niet wachten en 
afhankelijk zijn van anderen, maar zelf initiatief nemen. 
Kordaat, zelfs zover dat zij vond dat pa wel buitenshuis 
kon gaan werken en zij met de kinderen de boerderij 
deed. De spil van het gezin, altijd met aandacht en zorg 
voor anderen. Koffie drinken voor de binding met buurt 
en familie, al was het maar eventjes. 

Moeder was daarnaast een vooruitstrevende vrouw, 
modern in haar opvattingen en vol humor. Zo nam ze 
zwemles, haalde haar rijexamen op bijna 60-jarige leeftijd 

en volgde op latere leeftijd ook nog naailes. Ze hield van 
het werk maar ook van uitgaan, waarbij ze van een 
eenvoudige boerenvrouw kon veranderen in bijna een 
adellijke dame. Ze volgde het nieuws op tv en in de krant 
en had daarbij haar eigen ideeën over bepaalde 
onderwerpen. Als jonge vrouw en later ook als onze 
moeder had ze zo haar visie op het geloof. Gelovig was ze, 
zeker als het over Maria ging. Maar als instituut met haar 
regels was ze de kerk in doen en denken in veel gevallen al 
enkele decennia vooruit. Moeder had een geweldige 
hekel aan onrecht en ruzie. Eerlijkheid stond hoog bij 
haar in het vaandel, waarbij ze overigens best boos kon 
worden. Steeds wist zij dan die boosheid uit te spreken en 
kon ze vergeven en vergeten. 

De laatste jaren van haar leven nam haar gezondheid af, 
vooral door de dementie. In het begin kon ze de 
vergeetachtigheid nog verbloemen, doch gaandeweg het 
proces openbaarde zich toch wel de ernst van de ziekte. 
Ze heeft dit op de haar karakteriserende wijze aanvaard. 
Toen het thuis niet meer ging werd ze bewoner van het 
verpleeghuis Gereia in Oldenzaal, wat dankzij de 
liefdevolle verzorging voor haar een tweede thuis werd. 
Steeds meer moesten we haar los laten en afscheid 
nemen. Het overlijden is nu het definitieve afscheid van 
onze moeder als mens. We zullen haar echter altijd in 
onze herinnering blijven bewaren, dankbaar voor wat ze 
ons heeft meegegeven. Om met haar eigen woorden uit 
haar laatste dagen te spreken: 't is good wes. 

Wij danken u hartelijk uoor uw belangstelling en 
aanwezigheid tijdens haar leven en bij haar afscheid. 

Kinderen en kleinkinderen. 




