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Na een kort ziekbed is mama op 11 februari 
overleden. Haar leven kenmerkte zich door veel 
plezier, maar ook zeker tegenslag. Reeds op jonge 
leeftijd overleden haar jongere broers Gerard en Bennie 
en later Johan. Haar zus Riek moest ze onlangs nog 
missen. 

Ze heeft haar hele leven hard gewerkt. Bij menige 
familie werkte ze in de huishouding en maakte ze 
schoon . Deels om uit huis te zijn, deels uit pure 
noodzaak om financieel rond te komen. Zeker nadat 
haar man Gerrit op nog jonge leeftijd in de WAO kwam, 
werd dit het geval. 

Mama was iemand van dragen en niet klagen. Eén 
van haar lijfspreuken was 'alles wai zölf könt doon, 
moi'n aander nich loaten doon". Ze riep ook altijd dat 
ze tien kinderen had en geen vijf. Dat haar schoon
dochter Annet op nog jonge leeftijd reeds moest 
sterven, heeft haar veel verdriet gedaan. Van haar 
kleinkinderen genoot ze enorm. Ze kon ze niet vaak 
genoeg zien . 

Mama was iemand die altijd veel mensen om haar 
heen wilde hebben, het konden er niet genoeg zijn . 
iedereen kon ook altijd mee-eten. De vakanties met 
papa naar Kroatië, Joegoslavië en de boottocht op de 
Rijn, gaven haar veel plezier en vreugde. 

Het overlijden van papa, bijna 11 jaar geleden, heeft 
haar veel verdriet gedaan, maar ze kwam er weer 
goed bovenop samen met haar hondje ' Kelly". Het 
hartinfarct dat haar zes jaar geleden overkwam, was 
een ommekeer in haar gezondheid. Jarenlang was 
ze gezond geweest, nooit klachten . Het infarct 
beperkte haar meer en meer in haar bewegingsvrijheid 
en toen ze het autorijden ook op moest geven, werd 
het leven voor haar minder vreugdevol. 

Van haar onlangs gerenoveerde woning heeft ze 
helaas niet lang kunnen genieten. Gelukkig voor haar 
hoefde ze niet naar een verzorgingstehuis, dat was 
ook iets wat ze absoluut niet wilde. 

Mama wou tot op het laatst nog graag leven, maar 
kon deze strijd niet winnen. Gelukkig heeft ze nu haar 
rust gevonden. 

Wij danken u voor uw belangstelling 
en aanwezigheid. 

Kinderen en kleinkinderen 


