


Kracht en waardigheid straalt zij uit, 
de komende dag ziet zij opgewekt tegemoet, 
wat ze zegt is vol wijsheid. 

Ter dankbare herinnering aan 

Gerdina Maria Spikker-Bonekamp 

Ma is geboren op 14 juni 1933 te Apeldoorn. 
Zij groeide op aan de Heemterweg op de Vecht. 
Na haar jeugd volgde ze haar opleiding tot 
kraamverzorgster. Dit werk heeft ze mei veel 
zorg en toewijding volbracht, en ze kon hier 
jaren later nog met plezier over vertellen. 
Op 13 juni 1961 is ma met Jens getrouwd, 
en hier begon voor haar een leven van liefde, 
zorg en toewijding van man en kinderen, en de 
horecazaak, die er nu staat, zoals die is. 
Het is moeilijk onder woorden te brengen hoc 
zij haar leven indeelde, een gezin van 6 kinde
ren groot brengen, een drukke zaak, en toch 
alles regelen zoals zij dat deed, zonder zelf op 
de voorgrond ie treden, met als uitgangspunt 
niet haarzelf, maar de ander. 
Je kon bij haar terecht op ieder moment van de 
dag bijv. 's avonds na het dansen augurken eten 
op de trap, een bruiloft van 200 personen in de 
zaal of een luisterend oor voor jouw probleem. 
Waar zij onder meer van genoot is de natuur in 
haar omgeving, het van haar afschilderen van 

haar gedachten. 
De kinderen gingen ieders hun eigen weg, en 
zoals zij altijd zei, ik heb iedereen goed aan de 
kant, wat wil ik nog meer. Later kwamen er 
kleinkinderen, die allemaal een speciaal plekje 
kregen in haar hart. 
Hier heeft ze tot het laatst toe erg van genoten 
als ze bij haar kwamen, ze kregen dan alle aan
dacht, snoepjes en ijsjes, dat was namelijk altijd 
aanwezig. 
Ma is in het bijzijn van haar dierbaren rustig 
ingeslapen op 16 december 2001. 
Voor ons, nabestaanden, veel te vroeg, want we 
hadden haar samen met Pa nog veel meer tijd 
gegund om, na een leven van hard werken, te 
kunnen genieten van de vrije tijd die ze zo ver
dienden. 

Ma had vertrouwen in haar geloof, met name 
Maria, en haar levensmotto was: Ik ben geluk
kig als de ander gelukkig is! 

We danken allen die aan mijn vrouw, onze moe
der en oma liefde en belangstelling hebben 
getoond. 

J.W. Spikker 
kinderen en kleinkinderen 

Lettele, december 2001 


