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Moeder is geboren in Dronrijp, Friesland, els 
vierde in een gezin van 11 kinderen. Vlak na de 
oorlog kwam ze met haar zus naar Deurning~·n 
waar ze vader leerde kennen. Op 29 oktober 19"7 
zijn ze getrouwd. Samen kregen ze vier kindere'1, 
tien kleinkinderen en elf achterkleinkinderen. 

Voor de kleinkinderen was ze een geweldige 
oma. Ze deed spelletjes met hen. ze konden altijd 
komen logeren en de kinderen herinneren zich 
vooral de verkleedpanijen op zolder. Bij opa en 
oma kon altijd alles. 

Moeder zette zich in voor de Zonnebloem en het 
vrouwengilde en later zat ze in het bestuur van de 
bejaardenbond. Ze was een heel sociale en be· 
hulpzame vrouw. In de buun stond ze altijd klaar 
met pannetjes snen, stamppotten en dergelijke. 

Moeder was ook een creatieve vrouw. Ze naaide, 
breide, haakte en maakte poppen en knuffels voor 
de kleinkinderen. Ook later, toen ze in Oldenhove 

woonde. heeft ze ondanks haar beperking heel 
wat tafelkleden en schonen gemaakt. 

In augustus 1995 kreeg ze een ernstig hersen
infarct en moest ze worden opgenomen in ver
pleeghuis Oldenhove, waar ze liefdevol verzorgd 
is. Ze heeft geknokt om toch nog weer iets te kun· 
nen en om haar handicap te aanvaarden. 

6 januari hebben we samen haar 90- verjaardag 
mogen vieren. Moeder heeft hier enorm van 
genoten. Toen we haar 's avonds terugbrachten 
naar haar kamer zei ze: " Dit was geweldig. nu kan 
ik gaan". Twaalf dagen na haar verjaardag heeft 
ze de ziekenzalving ontvangen waarbij ook al· 
len die haar liefhadden aanwezig waren. Daarna 
heeft ze afscheid van ons genomen en is ze rustig 
ingeslapen. 

Lieve moeder, oma en beppe, 
bedankt voor alles. Rust zacht. 

Wij danken u hanelijk voor uw belangstelling. 
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