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Mien kwam uit een gezin van negen kinderen. Ze 
groeide op aan de Linderesweg, op de boerderij 
" 'n Veldkaamp " in Lonneker. Na de lagere school is 
ze een paar jaar naar de huishoudschool geweest. 
Daarna ging ze in betrekking als boerenmeid. 
Enkele jaren later werd ze hulp in de huishouding 
in Enschede. Net na de oorlog kreeg ze verkering 
met Gerrit Voortman. Na negen jaar trouwden ze en 
trokken in bij haar schoonfamilie aan de Assinkweg. 
Samen met Gerrit en haar schoonvader was het 
hard werken op de boerderij, iedere dag melken en 
zomers hooien. Haar hulp was van grote betekenis, 
vooral omdat Gerrit naast het boerenbedrijf ook nog 
buitenshuis werkzaam was. 
Samen kregen ze zes kinderen, drie jongens en drie 
meisjes. Na vijftien jaar op de boerderij zijn ze verhuisd 
naar de Bergweg. Met tien personen was het een 
drukke huishouding. Op haar 50e werd ze oma van 
een kleindochter. In totaal kreeg ze 14 kleinkinderen. 
Nadat opa en tante Marie geen zorg meer nodig 
hadden, kregen ze tijd om op vakantie te gaan. 

In 1999 verhuisden ze naar een bejaardenwoning 
aan de Dorpsstraat. De kleinkinderen gingen graag 
logeren bij oma en opa. Samen koekjes bakken, 
spelletjes doen, kaarten en dammen. Ze gingen ook 
altijd bij de kinderen langs om allerlei klusjes te doen 
zoals schilderen, strijken, behangen, aardappels 
schillen en inwecken. Favoriete bezigheden van 
haar waren o.a. kleding maken voor haarzelf en de 
kinderen, borduren, haken, bingo en met de K.V.G. 
naar allerlei uitstapjes gaan. Gymmen voor ouderen 
heeft ze ook jaren gedaan. 
Ruim twee jaar geleden werd ze getroffen door een 
hersenbloeding. Helaas kon ze niet meer terug naar 
de Dorpsstraat. Ze werd opgenomen in verpleeghuis 
"De Eschpoort" in Enschede. Iedere dag kreeg ze 
bezoek van Gerrit en de kinderen. De kleinkinderen 
kwamen ook regelmatig langs. 
Acht weken geleden, op de dag dat Gerrit werd 
opgenomen in het ziekenhuis, is ze verhuisd naar het 
"Klaaskateplein". Nog diezelfde week is Gerrit helaas 
overleden. Ze miste hem heel erg. 
Bijna twee weken geleden kreeg ze opnieuw een 
hersenbloeding. Daarna ging het bergafwaarts 
met haar. De laatste dagen lag ze in coma en 
vrijdagmorgen 15 juli is ze rustig ingeslapen. 

Wij zijn haar dankbaar voor alle liefde en goede 
zorgen. 

Wij danken u voor uw belangstelling en medeleven. 

Kinderen 
Klein- en achterkleinkinderen 




