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Weduwe van Louis Bekhuis (1921-1986) 

Ma groeide op in het Geziet in Albergen, als jongste in een kinderrijk gezin. Op haar 
26' trouwde ze met pa en verhuisde naar de boerderij aan de Vriezenveenseweg 
in Geesteren. Ze kregen samen zeven kinderen en bouwden een hechte band op 
met de buurt. Op haar60' overleed pa. Ma bleef daarna op de boerderij wonen met 
Gerrit en het gezin van Alwie en leidde nog een heel actief leven. Tot het einde toe 
bleef ze in haar vertrouwde omgeving. 

Vanaf haar vroegste jeugd had ze oog voor de natuur en genoot ze van het buiten
leven. Ze groeide op in een grote familie en hield haar leven lang een hechte band 
met broers en zussen. In voorspoed maar vooral in tijden van tegenspoed bleek 
haar betrokkenheid en moest alles wijken om te helpen. Ook later toen ze het 
ouderlijke huis al verlaten had. Een hele speciale band had ze met haar broer 
Henk, die met broer Gerard als missionaris naar Indonesië vertrok. Die afstand 
overbrugde ze aanvankelijk met ontelbare briefjes luchtpostpapier, totdat ze in 
1990 de halve aardbol over reisde om Henk's missiewerk te bezoeken. In haar 
vrolijke bloemetjesjurk ging ze met Henk langs de armoedige dorpjes, waar ze in 
plat Twents met de tengere Javaanse huisvrouwen praatte. Het ging bij haar niet 
alleen om de betekenis van de woorden maar veel meer om het gevoel dat eruit 
sprak. In die zin was ze een talenwonder. 

Langs de Vriezenveenseweg brak een nieuwe levensfase aan, getrouwd met pa en 
gelukkig op hun boerderij, die ze samen met oom Jan opbouwden. Daar ligt ook 
de oorsprong van haar zestigjarige, zeer innige vriendschap met Hermelnk Leis. 
Ma en pa kregen vijf zoons en twee dochters en ze kon haar geluk nauwelijks op. 

Maar het was een druk leven, altijd in de weer met de kinderen, het huishouden 
en de boerderij. Ook het zware werk ging ze niet uit de weg. Ze was daarmee een 
geweldige steun voor pa. Wij als kinderen mogen van geluk spreken dat we door 
zo'n fantastische moeder zijn opgevoed. Het jongvee op de boerderij trouwens 
ook, zo zorgzaam was ze. Mocht in alle stots de sprayfo en brinta ooit per ongeluk 
verwisseld zijn geraakt, dan toont de spiegel ons dagelijks dat we daar niets onder 
geleden hebben. Door haar toedoen groeiden we op in grote eensgezindheid en 
ontwikkelde zich een fantastische familieband. Dat laatste is ons allerrijkste fami
liebezit en we zijn haar daar zeer dankbaar voor. 

In 1986 overleed pa. De kinderen waren gelukkig al groot en op uitvliegen, maar 
het sloeg natuurlijk wel in als een grommelschoer. We spraken met z'n allen af 
dat ma op de boerderij moest blijven wonen. Aan de Venweg voelde ze zich 
thuis; ze had een sterke band met de boerderij, het nieuwe gezin van Alwie en 
haar geliefde buren. Ze was er het type niet naar om bij de pakken neer te zitten. 
Ondernemend als ze was en bevrijd van de dagelijkse zorg om kinderen, echtgenoot 
en boerderij, pakte ze in deze derde helft van haar leven oude en nieuwe hobby's 
op. Eindelijk weer tijd voor lezen; honderden streekromans heeft ze verslonden. 
Ze kon zich heel goed in haar eentje vermaken, maar was toch in de eerste plaats 
een gezelschapsmens. Gedeelde vreugde betekende dubbele vreugde. Op haar 
65' nam ze zwemles en haalde haar zwemdiploma. Vervolgens ging ze wekelijks 
met de zwemmeisjes op pad. Ze genoot van de KBO-uitstapjes en kaartavonden. 
Van de zussendagen met haar nichten kon ze eindeloos genieten. Maar het aller
grootste geluk haalde ze toch uit haar kringetje van vriendinnen, kinderen en 
natuurlijk de kleinkinderen. Dankbaar als ze was dat haar kinderen goed terecht 
waren gekomen, kon ze nu haar aandacht richten op de nieuwe generatie kleintjes. 
De kleinkinderen kunnen getuigen hoe glansrijk ze de rol van oma invulde. Liefdevol, 
zorgzaam en zeer geïnteresseerd keek oma toe hoe zij de grote wereld en de moderne 
ontwikkelingen verkenden. Ze wilde graag van alles op de hoogte blijven en goede 
raad geven. 

Ma was diep gelovig en had een speciale band met Maria. Ze toonde dat vooral met de 
talrijke kaarsjes die ze brandde op spannende dagen met examens of ziekenhuisopnames. 



Ze ging een paar keer naar Lourdes en beschouwde die bedevaarten als hoog
tepunten in haar leven. Als ze over Maria sprak kregen haar wangen extra kleur. 
Haar Mariadevotie en haar levensmotto kwamen samen in haar houding van 
dienstbaarheid, tevredenheid en betrokkenheid. Haar eigen geluk was het grootst 
als ze iets voor anderen kon betekenen. Ma was de beschermengel van haar 
kinderen en kleinkinderen. 

De laatste jaren van haar leven brachten wat meer ongemak. Maar voor ziekenhuis
opnames of heupoperaties draaide ze haar hand niet om. Horen en zien mocht dan 
wel minder worden, maar haar goede humeur en humor leden daar niets onder. 
Terwijl haar krachten afnamen, kon ze smakelijk lachen om haar rol als ouwe taaie. 
Het laatste halfjaar zag ze de horizon dichterbij komen. Ze had het geluk geproefd 
van haar eerste achterkleinkind Tim en hoopte op voldoende reservetijd om de 
tweede nog te kunnen verwelkomen. Ze was dolgelukkig dat haar gegeven was 
de 87• verjaardag met het voltallige gezelschap van kinderen en kleinkinderen 
te kunnen vieren. Nauwelijks twee weken later voelde ze het einde snel naderen. 
Het was werkelijk op de finishlijn van haar leven dat het tweede achterkleinkind Stijn 
het levenslicht zag. Daar was ze zo vol van dat ze op haar laatste dag nauwelijks nog 
over iets anders praatte. Daarna gaf ze zich in alle dankbaarheid over aan de laatste 
zorg van haar naasten. Het book is oet, t'is good zo, zoals ze zelf zou zeggen. 

Wij zijn het gezin van Al wie & Ell ie heel dankbaar voor de onafgebroken zorg voor 
ma. Stil van bewondering zagen we hoe Ellie, Ilse en Karin haar naar een waardig 
einde begeleidden. Dankzij hen kon ma in haar eigen vertrouwde omgeving blijven. 
Ma verdiende dat als geen ander. 
Wat een rijkdom om te zien hoe haar estafettestokje is opgepakt. 

Wij bedanken u voor alle steun en medeleven bij het overlijden van onze lieve moeder, 
oma en grootoma. Maar bovenal willen we iedereen bedanken voor de vriend
schap met haar. 

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 

Geesteren (Ov.), 10 november 2012 


