
In dankbare herinnering aan 

Sien Kreuwel 
echtgenote van Harry Wigbold 

Ma werd op 10 april 1932 te Geesteren geboren. 
Na getroost en gesterkt te zijn door het H. 
Sacrament der Zieken is zij op 28 januari 2001 

overleden in het 1Wenteborgziekenhuis te Almelo. Na de 
plechtig gezongen Uitvaartmis op 1 februari in de Basiliek van 
de H. Pancratius te Tubbergen, hebben wij afscheid van haar 
genomen en ma te ruste gelegd op het parochiekerkhof 
aldaar. 

Siens, 'oons ma', is geboren en getogen in een gezin van 9 
kinderen, waar zij vaak aan terugdacht. Reeds op jonge leef
tijd heeft zij haar vader moeten missen. De band met haar 
moeder is haar hele leven sterk aanwezig geweest, daar ver· 
telde ze ons vaak over. Bij haar huwelijk op 13 oktober 1965 
kreeg ze niet alleen een liefhebbende echtgenoot, maar ook 
een lieve schoonmoeder. Met haar heeft zij bijna 30 jaar in 
harmonie geleefd en een zeer goede band gehad. Na een 
gezond leven overviel haar twee jaar geleden een ernstige 
ziekte waar zij zich toen moedig doorheen heeft geslagen. In 
oktober 2000 kwam de ziekte in alle hevigheid terug. Zonder 
te klagen heeft zij dit moedig gedragen. Zij wilde thuis nie
mand tot last zijn, maar ook in het ziekenhuis vroeg zij zo 
min mogelijk aandacht van het personeel. Het gezin was de 
spil waaromheen het hele leven van Sien zich afspeelde. Ma 
heeft zichzelf steeds op de tweede plaats geplaatst. Ze was het 
meest gelukkig als zij het ons, Harry en de kinderen naar de 

zin kon maken. Groot was dan ook de verslagenheid, toen zij 
beiden door een tragisch ongeval hun zoontje Raymond ver
loren. Hoewel dit verlies haar niet meer los zou laten, werkte 
ze daarna met nog meer zorg aan het gezin. Sien was een echt 
buitenmens; het werken in de tuin was haar lust en haar 
leven, vele uren bracht ze daarin door. Vooral \'<In vele 
gekleurde bloemen kon zij volop genieten en daarnaast zorg
de ze jaarlijks voor het verbouwen en inwekken van groenten. 
Haar grote hobby was het zingen bij het Liturgiekoor in de 
kerk. Na het oefenen zong ze vaak nog thuis verder aan de 
keukentafel. Sien hield veel van gezelligheid en was graag 
onder de mensen. Ze liet weinig stiltes vallen, bij tik 
gespreksonderwerp had zij een bijpassend verhaal. Zij bracht 
de mensen graag aan het lachen en had dan zelf het meeste 
plezier. Ondanks haar zware ziekte was het voor haar een 
grote vreugde dat ze bij Silvia en Jan thuis in Langeveen hun 
wettelijk huweliJ"k meemaakte. Zelfs aan het eind van haar 
leven, toen ze wist dat ze spoedig naar de Heer zou gaan, 
waren haar gedachten niet zozeer bij haarzelf, maar vooral bij 
het gezin. 
Ma, bedankt voor al je goede zorgen en voor alle liefde die je 
ons gaf. 

Voor uw bi ijken van medeleven en gebed tijdens de ziekte en 
na haar overlijden zeggen wij u oprecht dank. 
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en kinderen 


