
t Wij staan niet altijd stil 
bij het woord •samen•. 

Maar het is een groot gemis 
als ''samen• uit je leven is. 

Henny Rompelaar - van der Horst 

Ma is geboren op 7 augustus 1937 te Amstelveen. Ze was de 
dochter van een zakenman en zijn vrouw en de oudste van de 
vier kinderen. 
Nadat haar vader, Opa Horst, een zaak in textielgoed en woning
inrichting had gekocht, heeft ze vele jaren in de zaak gestaan. 
Veivolgens ontmoette ze Pa. Destijds werkzaam in het leger en 
wonende in het oosten des lands. Ze trouwden samen in 1960 
en moeder verhuisde van het drukke westen naar het 
landelijke oosten, Hengelo, alwaar ze zich al snel thuis voelde. 
Vanaf dat moment loopt er één woord als een rode draad door 
haar leven; zorgzaamheid. 
Twee jaar na hun huwelijk wordt dit al duidelijk als haar 
moeder komt te overlijden. Ze gaat dan voor een paar 
maanden naar A.nstelveen om voor het gezin te zorgen. 
Na de verhuizing naar Borne wordt ze gevraagd 
"de Zonnebloemvereniging" op te zetten. Jarenlang heeft ze, 
samen met andere vrijwilligers, eivoor gezorgd dat zieke 
mensen hierdoor een extraatje kregen in de vorm van een 
cadeautje en een boottocht. 
In Borne wordt ook hun zoon Raymond geboren die ze altijd 
met veel zorg en liefde heeft grootgebracht. 
Een hernieuwde verhuizing naar Hengelo geeft haar de 
gelegenheid om haar zorgzaamheid nu voor de bejaarden 
van "het Woolde" in te zetten. Meer dan 25 jaar heeft ze met 
tomeloze inzet de ouderen veel plezier bezorgd. 

En dan, na 40 jaar huwelijk, volgt er een omslag in haar 
gezondheid. Dit zorgt eivoor dat ze niet alles meer kan wat ze 
zo graag wi l. Maar samen met Pa overwinnen ze vele 
moeilijkheden en vullen elkaar aan als het even niet gaat. Ze 
vormen een onoverwinbaar team en genieten samen van het 
goede des levens. 

Dit genieten wordt nog eens extra versterkt door de geboorte 
van hun kleinzoon Stel in augustus 2002. Als trotse Oma vertelt 
ze aan een ieder die het maar horen wil hoe mooi ze dit vindt. 
Elke donderdag paste ze op en dit was altijd weer een feest 
zowel voor Oma, Opa als voor Stel. 

17'' februari 2003, een fatale hartaanval maakt een einde aan 
haar leven. 
Een leven dat veel te kort is geweest. 
Een leven dat een open einde kent, omdat het allemaal 
volkomen onverwacht gebeurde. 
Een leven waarin ze veel te kort heeft kunnen genieten van 
haar kleinkind, haar laatste grote trots. 
Een leven waarin ze veel heeft gegeven en er te weinig voor 
heeft teruggekregen omdat ze nog maar 65 jaar was. 

Hen, Ma, Oma, we missen je, maar je zult voor altijd 
in ons hart bij ons zijn. Bedankt voor alles wat je voor 
ons gedaan en betekend hebt. 
Jou plaats in ons leven kan door niemand worden 
ingevuld. 

Graag willen wij ook u bedanken voor al uw medeleven dat wij 
in deze droevige dagen hebben mogen ontvangen. 

Wil Rompelaar 
Raymond en Miranda 
Stef 


