


MOEDER 

Een moeder sterft altijd te vroeg! 
Al wordt ze nog zo oud. .. 

Je hoopt dat God haar sparen ,;,al, 
omdat je van haar houdt! 

Maar als de tijden knellen gaan ... 
Zij ;jek wordt,pijn heeft en benauwd. 
Dan hoop je dat God haar halen zal, 

omdat je van haar houdt. 

1 n dankbare herinnering aan 

MIETSE 
MULDER - OLDE DAMINK 

Mietse werd geboren op 21 juli 1935 te Oldenzaal 
en is op 21 december 2008 vredig ingeslapen m 
het ziekenhuis te Enschede. 

Na jaren van werken en plicht trad Mierse in 
1959 in het huwelijk met Jan Mulder.Dit huwelijk 
werd gezegend met vier kinderen.H et grootste 
deelt van de opvoeding nam moeder voor haar 
rekening zodat vader kon gaan werken om zijn 
gezin te onderhouden. 
Trots was ze dat de kinderen trouwden, maar 
veel trotser was ze nog dat ze oma mocht worden 
van vijf kleinkinderen. 

De laatste 20 jaar heeft moeder gekwakkeld met 
haar gezondheid en werd ze steeds meer afhan
kelijker van vader. Groot was haar verdriet toen 
in 2004 vader overleed en nog groter was voor 
ons de vraag, hoc ze zich door deze periode zou 
slaan. Onvoorstelbaar, maar beetje bij beetje pakte 
ze de draad weer op en ondernam dingen die ze 
al jaren niet meer had gedaan. Al was het soms 
met de grootste moeite, toch lukte het haar. 

Op advies van de kinderen ging ze eens een 
middag kijken bij de dagverzorging in de Wal
gaarden. Al was ze er 100% op tegen dat ze daar 
naar toe zou gaan, toch was het een schot in de 
roos. Moeder raakte vanaf die tijd niet uitgepraat 
over de dagverzorging, kortom ... het werd haar 
lust en haar leven.Gelukkig heeft ze hier vier 
jaar van mogen genieten. 

J Je laas ging haar gezondheid de laatste weken 
achteruit, ze was moe en haar kracht nam 
zienderogen af. Dankbaar zijn wij dat haar veel 
leed bespaard is gebleven. Wij gunnen haar de 
rust die ze zo verdiend. 

Voor de vele blijken van medeleven 
zeggen wij u hartelijk dank. 

Kinderen en kleinkinderen. 


