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Mama en oma is geboren in De Lutte en groeide op als een 
na oudste in een boerengezin met vier broers en een zus. Ze 
vertelde graag over haar jeugd en het kattekwaad die ze met 
haar broers en zus uithaalde. 
Op jonge leeftijd ging ze werken in de confectie wat later een 
hobby van haar werd . 
Mama leerde papa kennen en samen door hard werken 
hebben ze met hulp van broers hun huis aan de Lossersestraat 
gebouwd. 
Hier vond ze met papa haar thuis waar ze samen erg gelukkig 
waren . Veel verdriet heeft ze samen met papa gehad om 
het verlies van hun twee kinderen . Haar enorme wilskracht 
en doorzettingsvermogen hielpen haar door moeilijke tijden 
heen. 
Samen met papa genoot ze van ons gezin en dat was haar 
alles. 
Mama had weinig materiële dingen nodig om gelukkig te zijn. 
Als ze haar dierbaren gelukkig zag , was zij dat ook. 
Ze was erg trots op ons, haar kinderen , en ons gezin. 
De kleinkinderen waren haar alles. Samen met papa en later 
alleen , heeft ze menig uurtje opgepast. 

Een wandeling door het Kerkebos, een ijsje eten , een eitje 
bakken. Ze vond het geweldig dat ze het kon doen. Treintje 
spelen in de keuken , klaar zitten om kappertje te spelen , 
niets was haar dan te gek. Natuurlijk hoorde een snoepje er 
dan bij . 
Voor ons had ze altijd de koffie klaar en wilde gezellig bij 
elkaar zitten. Na het plotselinge overlijden van papa voelde 
zij zich niet meer samen, want een twee eenheid was er niet 
meer. 
Haar maatje, haar alles was weg .Toen haar eigen gezondheid 
afnam had ze daar de grootste moeite mee. 
Door haar liefde voor ons kreeg ze veel wilskracht en moed 
om elk onderzoek en operatie te ondergaan. 
Trots was zij op ons, maar trots zijn we ook op haar! 
Ze probeerde er ondanks eigen pijn en verdriet nog altijd voor 
ons te zijn. Haar plotselinge overlijden doet ons erg veel pijn, 
en maakt ons verdietig. 
De wetenschap dat ze nu weer bij papa is geeft ons troost. 

Mama, Oma, dank je wel voor je enorme liefde voor ons. 

Mama was blij met de mensen die haar een warm hart 
toedroegen . 
Wij willen iedereen bedanken voor het medeleven. Een 
bijzondere dank gaat uit naar de mensen die onze mama 
hebben begeleid in de laatste en moeilijke periode van haar 
leven. Dit was een grote steun voor haar en ons. 
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