


Beetje bij beetje heb je ons verlaten, 
we konden niet zo goed meer met je praten, 
Die blik, die stilte deed vaak zeer, 
de vrouw van vroeger was je niet mee1j 
Maar nu je voorgoed bent heengegaan, 
Zeggen wij "dank je, lieverd" 
Voor alles wat je hebt gedaan 

In dankbare herinnering aan 

Ida Padberg-Grundel 
echtgenote van Herman Padberg 

geboren 9 mei 1942 in Lonneker 
overleden 8 april 2011 in Enschede 

Ida werd geboren als jongste kind uit een gezin 
van drie en groeide op in Lonneker. In 1962 
trouwde. ze met Herman Padberg. Samen kregen 
ze vier kinderen, een dochter en drie zoons. 

Ida moest al vroeg afscheid nemen van haar 
vader, die op jonge leeftijd overleed. Ook haar 
broer en zus moest ze veel te vroeg missen. Ze 
heeft jarenlang voor haar moeder gezorgd, die bij 
Ida en haar gezin in woonde. 

Ida was een lieve, bescheiden vrouw die leefde 
voor haar man, kinderen en kleinkinderen. 
Ze sprak vol trots over hen en vond niets 
belangrijker dan dat het hen goed ging. Ida vond 
het fijn om met haar familie samen te zijn en ging 
er graag met Herman op de fiets op uit. Ze 
genoot ook erg van de reizen die zij samen 
maakten. 

In augustus 2010 werd Ida opgenomen in het 
ziekenhuis. Eerst nog met hoop op herstel 
verhuisde ze in het najaar naar het verpleeghuis. 
Eind 2010 werd duidelijk dat Ida niet meer thuis 
zou komen. De feestdagen kon ze gelukkig nog 
wel bij de kinderen thuis vieren. Begin 2011 werd 
ze weer opgenomen in het ziekenhuis waar al snel 
bleek dat er geen kans op herstel was. In de 
ochtend van 8 april heeft Ida rust gevonden. 

Wij zijn haar dankbaar voor alle liefde en goede 
zorgen. 

Lonneker: Her man 
Ilona en Martin, Tim, Annick, Bob 
Erwin en Christel, Jeroen, Joost 
Marc en Esther 
Rob 

IJ:7e ,villen u graag bedanken voor alle blijken van 
medeleven en waarde,·en het dat u met ons aftcheid hebt 
,villen nemen van Ida. 


