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M.c;>eder is er niet meer. Plotseling moeten 
WIJ haar m1ssen. Hoe moeten wij zonder 
haar verder? 

Geboren in een groot gezin, op het platte· 
land 1n Tubbergen, leerde ze al op te jonge 
leeftijd de harde kanten van het bestaan 
kennen. Werken en daardoor weg uit de ver· 
trouwde omgeving was in die tijd bittere 
noodzaak. 
Toen ze vader leerde kennen brak er, on· 
?anks de naderende oorlog, voor het eerst 
m haar leven een tamelijk zorgeloze tijd 
aan. Twee jaar later was die al weer voorbij. 
Na de oorloq.' In 1946, zijn ze getrouwd, 
waarna er, vn1 kort na elkaar, zeven kinde· 
ren werden geboren. Ze heeft er erg onder 
geleden dat haar vierde kind maar heel kort 
heeft geleefd. 
Ze had een goed huwelijk en samen met va· 
der werkte ze van 's morgens vroeg tot 
·s avonds laat om ons een goede toekomst 
te bezorgen. Ze was de spil van ons gezin. 
Toen onze opvoeding bijna was voltooid, 
kwam vader's ziekte. Ook in die tijd waren 
haar kracht en inzet voor ons een voor· 
beeld. 

Na vader's dood pakte ze de draad van het 
leven weer op. Voor ons moest ze verder en 
ze wilde dat ook. 
Een paar jaar later kwam ze Johan Nijkrake 
tegen en ze besloot om samen met hem 
door te gaan. Dat hield in dat ze het middel· 
punt werd van een nog groter gezin. Samen 
met Johan en al die kinderen en kleinkinde· 
ren heeft ze een aantal prachtige jaren be· 
leefd. In die tijd zagen wij in haar omgang 
met de kleinkinderen haar liefde voor ons 
nog eens bevestigd. 
Bijna zes Jaar geleden protesteerde haar I i· 
chaam voor de eerste keer. Haar energieke 
natuur weerhield haar ervan om het echt 
rustiger aan te gaan doen. 
Het verlies van Johan kwam onverwacht en 
voor de tweede keer moest ze de man van 
wie ze hield afstaan. Ook nu leek ze verder 
te willen en te kunnen. 
Meer dan we hebben beseft, heeft ze zich 
de afgelopen twee jaar eenzaam gevoeld. 
Het was te stil geworden om haar heen. 
Haar dood heeft ons overrompeld. 

Hoe wij nu verder moeten heeft ze ons In 
haar eigen leven laten zien. 
Dank je wel, moeder. 

Wij zijn erg dankbaar voor de grote be· 
langsteliing die wij na het overlijden van on· 
ze lieve moeder en oma hebben ontvangen. 
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