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Antonius Franciscus Marinus Ottenhof 

Zij werd geboren te Deurningen op 14 april 1919. Ge
sterkt door het Sacrament van de Zieken is zij op 3 sep
tember 1994 in het Ziekenhuis te Enschede overleden. 
Biddend hebben wij afscheid van haar genomen in de 
St. Plechelmusbasil iek op 8 september en haar daarna 
begeleid naar haar laatste rustplaats. 

Mama, jou herdenken zou een boekwerk kunnen vullen. 
Een levensboek met pijn en vragen, maar ook met wils
kracht en veel tederheid. Een blijde jeugd en een hecht 
gezin. Uitbundig lol maken en veel kattekwaad. Een 
goede basis voor al dat andere dat je kreeg te dragen. 
Het al zo jong zien wegkwijnen van je moeder. 
Een gelukkig huwelijk met Toon, dat veel te gauw over
schaduwd werd door ziekte en zorg. Alleen achterblij
ven met de kinderen. De vele zorgen. het vele werk en 
de weinige middelen. Je hebt gevochten voor ons. Je 
vaak zelf weggecijferd. Altijd diplomatiek omgegaan met 
commentaar en bemoeizucht van 'buiten'. Doorgezet. 
op weg naar een betere toekomst. 
Die kwam 1n Weerselo. Nieuwe spullen in een eigen huis. 
Een periode vol rust en geluk. Geluk heb je ook gevon
den bij 'opa· Timmerhuis en z'n kinderen. Het k ikte 

meteen. Je wilde een soepele en begrijpende moeder 
zijn voor al je kinderen. Samen hebben jullie genoten, 
ondanks de nodige tegenslagen. Genoten van de na
tuur, maar vooral ook van de kleinkinderen. Je was een 
oma die oog en oor had voor de moderne tijd en een 
brede interesse. 
Toen kwam het plotseling heengaan van Frans. Het 
maakte je eenzaam. Vooral de avonden waren een crime_ 
En dan die maanden in het ziekenhuis. Het vaak onper
soonlijke en afstandelijke. De dokter die volhield dat het 
goed zou komen, maar je gevoel dat aangaf dat het einde 
naderde. Je teleurstelling in het geloof. Je boosheid om 
de hele situatie. Je kende en herkende jezelf en je eigen 
lichaam op den duur niet meer ... 

Mama, bij lange na kunnen wij niet invoelen wat jij in jou 
leven hebt moeten dragen en verdragen. We zijn intens 
dankbaar en trots op je! We hadden geen letter uit je 
levensboek willen m1ssen. Moge moeder Maria je nu 
geleiden naar dat hemels oord van rust en vrede. Een 
rust en vrede die je zo verdiend hebt. 

Voor al uw blijken van meeleven en belangstelling dan
ken wij U hartelijk. 

fam. Ottenhof 
fam. Timmerhuis 


