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Als een van de oudsten in een gezin van 
12 kinderen is moeder van jongs af aan ge
wend geweest hard te moeten werken. Dit 
deed zij zowel in de textielfabriek in Nord
horn, als in het eigen gezin waar zij over 
haar jongere broers en zussen "moederde" . 
\Verken was echter ook haar hobby, van
daar dat ze dit ook een groot deel van haar 
leven is blijven doen. 
Als moeder thuis aan het werk was konden 
w ij altijd genieten van oude Duitse schla
gers, die zij dan zong. Zij hield erg van net
heid. D ie properheid, ook voor haar uiter
lijk, heeft ze tor het laatst behouden. 
Na het overlijden van vader in 1985 heeft 
moeder nog tien jaar alleen aan de Hobbe
mastraat gewoond tot zij, via het Borsthuis, 
in Backenhagen is komen wonen. Vanaf het 
begin heeft moeder het hier erg naar haar 
zin gehad. Vooral het gevoel van ve il igheid, 
russen andere mensen zitten, deed haar heel 

erg goed. Maar ze vond het ook fi jn o m in 
haar stoel voor het raam te zitten en naar 
buiten te kijken. 
Wij herinneren ons moeder als een vrouw 
die héél erg bezorgd was om haar kinderen. 
Het liefste wilde ze ons altijd om zich heen 
hebben, bang als ze was dat ons wat over
kwam. Moeder was gek met haar klein- en 
achterkleinkinderen, doch ook zij vonden 
het plezierig om naar oma te gaan die hen 
dan van alles toestopte. Ze had een open 
oor en een opgewekt karakter. De laatste 3 
jaar van haar leven liet haar geheugen haar 
in de steek en werd het steeds moeilijker om 
écht contact met haar te krijgen. 
Sinds moeder op 1 a pril 2000 o p de afdeling 
Meerzorg werd opgevangen, begon ze op te 
fleuren en van het leven te genieten. 
Heel rustig is zij, temidden van ons, voor
goed ingeslapen. 
Moge moeder rusten in vrede. 

Voor uw blijken van belangstelling en mede
leven die wij mochten ontvangen na het 
overlijden van onze moeder en oma zeggen 
wij u hartelijk dank. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen. 


