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Nog overmand door verdriet en tegelijkertijd ook 
dankbaar dat jouw strijd ten einde is, w illen wij aan 
jouw leven met veel liefde terugdenken. 

We kunnen rustig stellen dat je geen gemakkelijk 
leven hebt gehad. Vlak na je geboorte is je moeder 
gestorven en werd je liefdevol grootgebracht 
door 'oma' die voor jou en voor ons van onschat
bare waarde is geweest. Later hebben wij oma zes 
jaar in ons midden gehad en heb je haar tot het eind 
verzorgd. 

Tijdens de carnaval in Oldenzaal ontmoette je, 
verkleed als paddestoel, pa, waarmee je bijna 37 
jaar getrouwd bent geweest. Terugkijkend op al 
die jaren was er sprake van veel aandacht en liefde 
voor elkaar. 

Opgegroeid in een 'mannengezin' verlangde je 

erg naar een dochter en toen je dan ook een 
dochter kreeg was je de koning te rijk. Op 
éénjarige leeftijd raakte ze echter geha'ldicapt en 
bleek de taak om haar thuis te verzorgen onmo
gelijk. Een geruststellende gedachte voor je was 
dat Erna zich thuis voelde op de LosserHof. 

In onze herinnering sta je gegrift als een vrouw die 
tot het laatste toe veel humor had. Spreken deed 
je met je hart en daaraan voegde je een onuitput
telijke 'geen woorden maar daden' mentaliteit 
toe. Je was gezegend met een goed stel hersens 
en had een praktische kijk op het leven. Aan je 
hobby's (kaarten, handwerken, puzzelen, fietsen 
en wandelen) heb je altijd veel plezier beleefd. 
Zomers ging je graag met pa op de fiets naar Erna 
om daar een stuk met haar te wandelen. 

Ma, we hebben je gekend als een lieve, eerlijke 
en hardwerkende vrouw die niet graag in de 
belangstelling stond maar er altijd en voor ieder
een was. 

Kortom: You're the best we ever had. 

Pa 
Geerhard 
Erna 
Leo en Annette 


