
In dankbare hennnenng aan 

'E{isa6etfi van áer Jf eiáen-Priggemann 

t 26 december 1933 t 5 oktob.:r 2015 

Elli. mijn vrouw werd geboren op 26 december 1933 
m Duitsland Ze \\as de oudste ,·an het gezm Fngge
mann. Het leeftijdsverschil met haar broer en zus was 
groot maar toch waren /.e altijd betrokken b1.1 elkaars 
le\'en, tot op de dag van ,andaag In 1966 trouwden 
\\e We leerden elkaar kennen b1J café Dockonc m 
Gronau. We llJn 49 Jaar samen ge.meest, in goede en 
kwade dagen. 
Elli is alt1Jd actief gewà!st. wilde graag bijblijven. 
Ze keek graag naar de t, en ,·olgde. als hete, en 
kon, alle series. Het mooie raam m Oll.le keuken was 
haar vaste plekje. Ze ovem1g de straat en kon ervan 
genieten Ondanks het gemis van eigen kinderen 
waren de neven Marcel en Henn ,aak brj ons te 
vmden. Graag keken ze e,en om h.:t hoekje. 
'i'ante Elh betekende veel voor hen. 
M13n leven met Elh was een goed en rustig Je,en 
Vakanues m OostennJI.. en Zuid Duitsland Samen 
naar Lourde~ Wij genoten ervan 
Elh regelde alles het liefst 7elf. 
Op de computer of de 1-pad was ,:c rcuzchand1g en 
als ze het c,en met w1~t dan Hocg ze hulp. ~ fami
lie. buren ofkenmssen Monden klaar om t.! helpen 
Op vaste momenten ging ze naar d.i kerk maar het 
liefst ging ze naar De Bardel net over de grens 

Ze genoot , an de sfeer en de muz1el.. 
lwmtigjaar \\Onen \\1J nu aan het Kloppenberg 
Door diverse heupoperatics moesten wiJ het huis 
aan de Molenstraat ,erlaten Gelukkig bleef het huis 
m de fam1he Aan het Kloppenberg hadden \\1J een 
fi.1ne trJd samen. de tum, het mooie huis en de fi.1ne 
buurt Het ,rns helemaal naar onze zin 
Ongeveer acht Jaar geleden kreeg Elh borstkanker 
Door behandelingen is ze genezen maar helaas \\erd 
ze afgelopen Kerst opnieu,, 11ek. Er \\Crd wederom 
kanker geconstateerd en nu met diverse uitzaai ingen 
Haar gezondheid ging achteruit en ze m~t steeds 
meer un handen ge,en. Du vond ze erg moeiliJk. ze 
wilde het zo graag zelf doen! 
Tot op het laatste moment wist ze wat er zou gebeu
ren. te ,vilde en kon niet meer Ze lag veel m bed 
en er k·wam hulp thuis. De ,erzorgmg "an MaanJe, 
meerd~re ker.m op een dag was geweldig. 
Z1J hebben ons ondersteund waar het kon 
1 och moest ze het laatste \tul Je alleen gaan. 
loslaten Vooral het loslaten van mu heefl haar ,cel 
verdriet gedaan Heel msng 1s ze thuis ingeslapen, 
zoals haar ,,ens \\as, te midden van haar fämihe. 
maar ,ooral dicht b1J m1J 

/,,ere Ell,. mst wclu. 

Voor U\\ belangstclmg en medele,en na het o,erhJ
den ,an m1Jn lieve Hou,, ,,eg 1k u haneluk dank 

Piet van der Heiden 




