
Met veel liefde willen wij blijven denken aan 

Wilhelmina Grada Anna 
Beunders-Kiein Avink 

Mieneke 

weduwe van Johannes Barnardus Beunders 

Ons moeder werd geboren op 28 november 1926 
in Lievelde. Ze heeft haar eigen b iologische moe
der nooit gekend en dat heeft haar haar hele le
ven lang veel verdriet gedaan. Ze had een groot 
gedeelte van haar leven een medaillon om haar 
hals met een ponrelfoto van haar moeder. Zo 
had ze het gevoel dat haar moeder toch altijd bij 
haar was. 
In haar kinder- en jeugdjaren heeft ze nog twee 
moeders gehad en dat was voor haar niet altijd 
even makkelijk, soms zelfs erg moeilijk. Daar had 
ze het ook op latere leeftijd nog vaak over. 
In augustus 1950 trouwde ze met ze met Johan 
Beunders. Uit dit huwelijk werden drie kinderen 
geboren, Josefien, Ben en Marijke. We woonden 
het grootste gedeelte samen aan de Muchteweg 
16 in Losser, alwaar onze ouders allebeide op 
hun manier voor ons zorgden. 
Zo stond moeder's ochtends vaak vroeg op, om 
dan om 6.00 uur de kachel aan te maken, zodat 
hetlekker warm werd in huis. Daarna overhoorde 
ze ons vaak het huiswerk voor school. 
Na gedane arbeid zat ze graag op haar plekje. TV 
kijken en over politiek praten deed ze graag. 

Naast vele zorgen kende ons gezin ook vele ge
lukkige tijden. Ook de geboorte van haar klein
kinderen en later haar achterkleinkinderen gaf 
haar veel vreugde. Ze was trots op ze. Als het op 
school en werk goed ging vond ze dat fijn. 
Op 24 januari 1997 overleed plotseling ons papa 
op 74-jarige leeftijd. Dat was een grote klap en 
verandering voor haar, want ze waren altijd sa
men. 
Na het overlijden van papa heeft ze nog ruim 
veenien jaren geleefd. De laatste jaren in Ver
pleegcentrum Oldenhove in losser, waar moeder 
uiteindelijk haar rust en gemoedsrust vond. 
langzamerhand ging haar gezondheid achteruit 
en dáár had ze na de toediening van de Zieken
za lving door Pastoor Munsterhuis vrede mee. 
Ze wilde graag naar papa en deze laatste wens 
van haar, is op 26 november 2011 na een zorgelijk 
leven nu vervuld. 

Dank je wel moeder, voor al les. Je eigen moeder 
heb je niet gekend maar hoe heb je niet voor je 
eigen kinderen en papa gezorgd op jouw manier. 

Moeder, bedankt, bedankt voor alles. 
Rust nu in vrede. 

Uw belangstelling en medeleven geven ons veel 
troost. 

Kinderen en klein-
en achterkleinkinderen 


