
In fijne en dankbare herinnering aan 

Zissi Freriks - Feldmann 

Ma werd op 27 mei 1921 geboren te Münster. 
Op 30 augustus 2006 is zij overleden in Losser. 

Na de Uitvaartviering in de H. \.iaria Geboortekerk te Losser 
hebben wij haar begeleid naar het crematorium te Usselo. 

Zij groeide op in een gezin van 5 kinderen. Als jonge vrouw 
heeft ma bij het Rode Kruis in Hongarije gewerkt. Dit heeft 
voor haar veel betekend. Ma trouwde in 1960 met Bets 
Freriks. Ze gingen samen in Denekamp wonen en voeden daar 
Bets z'n dochter Hetty uit het eerdere huwelijk op. Bets 
eerdere vrouw T. Freriks-LUkenbroer was is 1956 O\.erleden. 
Ma werkte in die jaren met veel plezier bij de Kaufhalle in 
Nordhom. Ze hebben een aantal jaren in Denekamp gewoond 
en lieten daarna een eigen huis bouwen in Noord-Deurningen. 
Ma hield net als pa van de natuur en van dieren. Ze maakte 
graag fietstochtjes en wandelingen met de hond. Ook hield ma 
van uitgaan en op vakantie gaan. Ze is dan ook meerdere 
malen in Lourdes geweest, maar ook in Spanje en 
Griekenland. Ook hield ze van autorijden en huurde dan ook 
vaak een auto. Later kochten ze zelf een auto. En er werden 
dan ook vaak ritjes met de auto gemaakt met haar enige 
kleindochter Natascha die altijd kwam logeren. Ze zei altijd: 
"mien 'n kleinen", ze genoot er van. 
Ma heeft vele jaren met pa in goede gezondheid in Noord
Deumingen geleefd. 

Toen pa slechter werd kon ma dit moeilijk aanvaarden. Zijn 
geestelijke gezondheid liet hem in de steek waardoor pa en 
ma genoodzaakt waren te verhuizen naar een aanleun
woning in Denekamp. Hier hebben ze niet lang van kunnen 
genieten, want pa werd al vrij snel opgenomen in 
Verpleeghuis "Oldenhove" te Losser. Ook ma moest enkele 
maanden later om gezondheidsredenen daar worden 
opgenomen. Zo waren ze eigenlijk weer bij elkaar, maar 
verbleven niet op dezelfde afdeling. Ma is in det.e periode 
nog een week met het Rode Kruis op vakantie geweest Ma 
bezocht pa regelmatig op de afdeling tot pa plotseling 
overleed. Daarna ging ook ma geleidelijk achteruit. Ze had 
meer behoefte aan directe begeleiding en zorg. Ze werd 
overgeplaatst naar afdeling "Dinkeldal" waar meerdere 
vrijwilligers beschikbaar waren, waardoor ze regelmatig 
uitstapjes maakte, dat vond ze leuk. 
Enkele maanden geleden is ma's gezondheid toch vrij snel 
achteruit gegaan. Ze kreeg steeds meer lichamelijke 
klachten waardoor ze steeds meer op bed lag. De laatste 
weken kreeg ze last van hartritmestoornissen en gaf zelf aan 
dat ze niet meer wilde. Zoals ze zelf zei wilde ze graag naar 
het licht toe. Het hoefde zo voor haar niet meer. De laatste 
dagen ging ze zo snel achteruit dat ma afgelopen 
dinsdagavond de ziekenzalving heeft ontvangen. Tijdens de 
ziekenzalving was duidelijk te merken dat ze alles meekreeg 
en dit erg waardeerde. De nacht daarna is ma rustig 
ingeslapen. 

We zullen aan haar blijven denken als een lieve en 
zorgzame vrouw, moeder en oma. 

Hetty Freriks en Andries 
Natascha en Stefan 


