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'Gewoon doorgaan ' 

Als er iemand was waa r dit op sloeg, dan was het mama 
wel. 
Ondanks al de ongemakken die haar tijdens haar leven 
ove rkwamen, hield z ij a ltijd de moed eri n. ' Gewoon 
doorgaan' was haar devies. 
Drie kinderen opvoeden zonder de hu lp van een 
echtgenoot is niet makkelijk, toch is het haar gelukt. Dat 
zoiets ook een keerzijde heeft, zeker ook voor de 
kinderen, zal niemand verbazen. 

Op haar 50'" heeft ze nog leren zwemmen, diverse 
dames weten nu hoe ze een kledingstuk in elkaar kunnen 
zetten en ze lfs de Engelse taal was niet meer helemaal 
vreemd voor haar. 
Z ij leefde voor de kinderen en later ook voor de 
kleinkinderen. In eerste instantie als superoppas, later 

fungeerde haar adres als een soort tussenstop tussen 
school en thuis. 

Zij genoot va n de bezoekjes aan de kinderen, de 
uitstapjes naar het bos, natuurlijk met het gekookte eitje! 
Twee jaar geleden nam haar gezondheid steeds meer af 
en werd het lopen echt moeilijk. Er volgde een moeilijke 
periode voor haar en ook voor ons: ziekenhuisopname, 
operaties en daarna revalideren in het verpleeghuis Het 
Zonnehuis. Zij zag a lle kanten van een 
verpleeghuispatiënt, de goede maar ook de minder fijne 
momenten. Daarna volgde de verhuizing naar De Vier 
Dorpen. Ze zag ge lukkig in dat dit de eni ge plaats was 
waar ze vo lled ig verzorgd kon worden en ook 's nacht 
niet meer a lleen zou zijn. Toch was de aanpassing 
moeilijk, 4x wo1te ltjes in de week is ook niet lekker, 
maar ja, ze kon vee l etenswaren niet verdragen. 
Deze zaken vervaagden allemaal met Kerst vorig jaar. 
Ze zette de waterkoker in de magnetron. Vanaf dat 
moment ging het bergafwaa1ts, zowel geestelijk als 
lichamelijk. 

Op I O maart 2008 is ze in het bijzijn van haar drie 
dochters overleden. Wij gedenken haar als een moedige, 
sterke en vooral zorgende vrouw, mama en oma. 
En mams, we hebben het licht in de bomen gezien' Je 
bent er en wij gaan 'gewoon' door! 

Je kinderen en kleinkinderen 


