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Zeven dagen hebben we afscheid kunnen ne
men van Moeder. Wij, haar kinderen, hebben in 
deze dagen allemaal om haar sterfbed mogen 
staan. De laatste zoen, die wij haar mochten 
geven, hielp haar om in alle rust en vrede over te 
gaan naar een ander leven. 
leder van ons heeft haar levenswijze verschil
lend ervaren, maar zij was en bleef voor ons, 
kinderen, schoondochters en schoonzoons, 
"Moeder". De verhalen, die we over haar in deze 
dagen van afscheid hebben verteld, getuigen 
hiervan. We hebben gesproken over de crisisja
ren vóór de oorlog, waarin Papa samen met 
haar een nieuwe boerderij heeft opgebouwd in 
Zwolle. De oorlogsjaren brachten nog grotere 
zorgen. Maar ze stond zeven dagen in de week 
klaar voor haar grote gezin. Haar wilskracht en 
vrolijke karakter maakte haar tot een sterke 
vrouw. Voor onze toekomst had ze alles over. 

Ze genoot intens van haar kinderen en kleinkin
deren, maar ze kon ook in de put zitten als een 
van hen het niet zo gemakkelijk had. 
Ze hield van haar huis "Mensinck" en deed er al
les aan om het zo gezellig mogelijk te maken. Ze 
hield van tuinieren, zong bij haar werk het 
hoogste lied en kon genieten van het ontvangen 
van gasten. Ze had altijd graag mensen om zich 
heen, ging graag op bezoek bij anderen; vooral 
zieken droeg ze een warm hart toe. 
Toen Papa 21 jaar geleden stierf overviel haar al 
gauw de eenzaamheid in de bungalow naast de 
boerderij. Ook het bejaardenhuis bood geen op
lossing voor dit probleem. In een aantal de
pressieve perioden heeft ze veel geleden. De 
laatste vijf jaar leefde ze in de verpleegafdeling 
van "De Molenberg" weer helemaal op. Daar 
had ze het fijn dankzij de goede verzorging en 
de mensen, die ze om zich heen had. Ze was 
tevreden en dankbaar. Haar verbondenheid met 
de kinderen, kleinkinderen, familie en vele ande
ren deed haar echt leven. In verbondenheid met 
God, haar Schepper, kon zij na ruim 86 jaar zeg
gen: het was goed! 

Moeder, Oma, "tante Marietje", bedankt voor al
les en vooral voor uw blijde lach! 

Voor uw warme belangstelling en/of aanwezig
heid bij de afscheidsviering en begrafenis van 
onze Moeder en Oma zeggen wij u heel harte
lijk dank. 


