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Mamma heeft een welbesteed leven gehad. Ze 
was trots op haar kinderen en aangetrouwde kin
deren, die allen een studie hebben afgerond. Alle 
kinderen zijn, zo vond zij, "goed terechtgekomen". 

Ze heeft in haar leven veel gereisd en gezien: 
reizen was haar lust en haar leven. Nog kort 
geleden ging ze mee naar Zuid-Frankrijk en heeft 
ze genoten van de andere omgeving door, zoveel 
als kon, te wandelen en foto's te maken, "zodat 
pa ook kon zien hoe het er allemaal daar uitziet". 
Die liefde voor het reizen, het leren kennen van 
andere talen, volken en culturen heeft ze haar 
kinderen altijd met plezier bijgebracht, al vanaf 
dat ze klein waren. 
Moeder was altijd actief betrokken bij het doen en 
laten van de kinderen. Het was niet altijd even 
gemakkelijk voor haar om het allemaal te volgen 
of te waarderen, maar ze wilde daar zeker moeite 
voor doen en de discussie niet uit de weg gaan. 
Ze is actief geweest in de oecumenische bewe-

ging, was lid van gespreksgroepen die gestalte 
wilden geven aan geloven en kerk zijn. Mamma 
las enorm graag en veel, vooral literair werk van 
bijvoorbeeld Hella Haasse. 
In haar laatste levensfase woonde ze met plezier 
in het rustige Losser: samen met pa fietsen, 
klassieke muziek luisteren, vaak winkelen en, 
natuurlijk, het lezen waren haar grootste lief
hebberijen. Tot haar laatste gezonde dag was ze 
als vrijwill igster actief in de parochie. Ze was 
gedreven in het onderhouden van de sociale 
contacten met fami lie en bekenden. 
Na het hartinfarct van vorige week, besefte ze 
dat het rustiger aan moest met alles, maar ze 
had het met die gedachte moeilijk: ze wilde 
nog zoveel doen! Ze was heel gelukkig met de 
komst van de kinderen om haar ziekbed en onze 
gezamenlijke grappen en grollen hebben haar 
goed gedaan. Tot op het laatst had ze nog 
zorgen om pa: op zijn leeftijd nog dagelijks op 
bezoek komen in het ziekenhuis viel zwaar, maar 
hij kwam trouw en zoveel mogelijk. 
In haar laatste uren, toen ze even op mocht zijn, 
was ze als eerste activiteit van de dag van plan 
om dankjewel te gaan zeggen in de kapel in het 
ziekenhuis. Ze was niet van plan om afscheid 
te nemen! Wie had kunnen denken dat ze zo 
plotseling uit ons midden zou worden gehaald? 

We zullen haar enorm missen en bevelen haar 
liefdevol aan in uw gebed. 


