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Geheel onverwacht is Sannie overleden. 

Geboren in een kinderrijk gezin in Reutum, moest 
ze al vroeg helpen op de boerderij en met de 
opvoeding van haar jongere broers en zusters. Dit 
zorgzame heeft ze gedurende haar hele leven 
gehouden. ledereen die haar kende, heeft wel 
eens kennis gemaakt met haar gastvrijheid. Bij elk 
bezoek van de kinderen stond eten klaar en kon· 
den we aanschuiven. Mocht drt niet zo zijn, dan 
werd er in recordtempo iets klaargemaakt. Je kon 
niet bij haar weggaan zonder dat ze zei: "weet je 
zeker dat je genoeg hebt gehad?' en 'doe je voor· 
zichtig?' 

Sannie stond altijd voor iedereen klaar, op elk uur 
van de dag. Ze was een echt familiemens en had 
graag mensen om zich heen. 

Ze had er moeite mee toen zowel Marja als 
Paul(tje) tijdelijk verder weg gingen wonen en 
vroeg dikwijls wanneer we weer terugkwamen naar 
Twente, naar huis. We konden niet vaak genoeg 
komen. 

Ze genoot van kleine dingen; de tuin, de serre die 
het hele jaar bewoonbaar was, en het dagelijkse 
'beumke' kaarten met papa. Een speciaal plekje in 
haar hart hadden kleine kinderen, zowel familie als 
buurtkinderen. Groot was dan ook haar vreugde 
toen ze onlangs oma werd. Haar leven had hier· 
door een nieuwe invulling gekregen. Als het even 
kon ging ze wel met haar autootje naar Bobbie toe. 
Ze hield haar kleindochter het liefst de hele dag in 
haar armen. 

Sannie blijft in onze herinneringen als iemand voor 
wie niets teveel was, die je goed mee kon nemen 
vanwege haar handelsgeest en verkoopkennis en 
duidelijk haar eigen mening had. Op Sannie kon je 
altijd een beroep doen, en ze deed al het mogelijke 
voor gezin en anderen zonder zichzelf op de voor· 
grond te willen plaatsen. 

Sannie, we zullen je missen, zijn dankbaar voor 
wat jij ons geleerd hebt en voor de liefde die we 
hebben mogen ontvangen. Je bezorgdheid maakt 
nu plaats voor rust, dat je dit mag doen in vrede. 

Dank voor uw steun en medeleven. 
Paul 
Ma~a en Jan, Bobbie 
Paul en Annemarie 


