
Ter herinnering aan 

Betale Wljering-ten Dam 
(Betsie Hoebe geboren Ten Dam) 

sinds 1995 weduwe van Hennle Wijsring 
geboren op 14 mei 1920 

oveneden op 8 maart 1999 

Ueve moeder, 
Na een moeilijke jeugd waarin veel te vroeg Ja 
eigen moeder ovel1e6d, ben je als pleegkind bij 
de familie Hoebe opgenomen. De eètlte moeder
liefde heb je altijd gemist. Het missen van deze 
liefde heb Je naarmate je ouder werd moeiiJ:""k 
kunnen verwerken. Gelulddg heb je nadat 
Hennie hebt ontmoet een goed ti"Klis gehad bij 
familie Wijering. Het vel1ies van vader was voor 
JOU niet gemal(kelijk, gelukkig heb je terug kun
nen kijken op de goede jaren die jullie samen 
hebben gehad. Je "had vip kinderen en later vijf 
aangetrouwden voor wie jiJ een goede moeder en 
schoon~erbentgewee~. 
Van 11 klemkinderen heb je kunnen genieten en 
toentertijd met vader hebben jul he dal ook zeker 
gedaan. Het geven van aandacht aan de mede
mens heb je altijd met veel plezier gedaan, je 
stond voor iedereen klaar. De U. V. V. was voor iou 
je lust en je leven o.a. het rondbrengen van het 
eten voor Tafeltje Dekje, je hulp bij de kleding
beurs en het zwemmen met de gehandicapte kin
deren van de losserhot 
Uit de laatste reis die je nu nog te gaan hebt, put 
met name je dochter Ans - die je dè laatste jaren 
met alle liefde goed verzorgd heeft - veel kracht. 
Wij hopen dat je nu mag ru~en in vrede. 

Dag lieve moederf Oma, vee/ plezier bij Opa/ 
Je kmaeren Je Jcfeinkincferen 
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Langs deze weg willen wij u bedanken 
voor uw medeleven na het overlijden 
van onze moeder en oma. 


