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In liefdevolle herinnering aan 

Alberta Maria Landewé 
sinds 12-03-2000 weduwe van 

Gerhardus Johannes Busscher 

Ze werd geboren op 7 december 192 2 te 
Sint Isidorushoeve. Ze is op 16 juni 2007 overleden te 
Beckum en op 21 juni 2007 op het parochiële kerkhof 
ter ruste gelegd. 

Onze Moeder, of oons Ma, zoals we haar allemaal 
noemden, is geboren als derde in een gezin van zeven 
kinderen. Na haar schooltijd is ze gaan werken bij de 
toenmalige textielfabriek van Jordaan in 
Haaksbergen, maar niet voor lang, want ze werd 
gevraagd om te dienen op de boerderij van twee ooms, 
waar ze tevens inwonend werd. Van hieruit is ze in 
1949 getrouwd en verhuisde naar de Wolfkaterweg in 
Beckum. Hier kwam ze in een bestaand gezin, van 
schoonmoeder met nog twee dochters en nog een 
zwager van de schoonmoeder. Hier moest zij haar 
draai leren vinden, wat in de eerste jaren zeker niet 
gemakkelijk was voor haar. "Zwieg'n en de mindere 
weon", dat was het advies van haar moeder aan haar en 
dat is eigenlijk HET kenmerk voor haar gebleven de 
rest van het leven. Altijd zichzelf wegcijferen en het 
de ander zoveel mogelijk naar de zin maken. Ze was 
een zorgzaam en lief mens, die van 's morgens vroeg 
tot 's avonds laat aan het werk was, van de keuken tot 

de tuin tot de boerderij, of kleren verstellen, wat er 
maar te doen was. Daarnaast had ze veel 
belangstelling voor het wel en wee van familie en 
bekenden en mocht daar ook graag veel over praten. 
Ze was trots en blij met haar tien kinderen en de 
kleinkinderen, wat vooral te merken was op 
familiefeestjes e.d. wanneer iedereen weer eens bij 
elkaar was. De laatste jaren ging haar gezondheid 
langzaam achteruit, wat ze aanvankelijk maar moeilijk 
kon accepteren, want de boerderij kon nog niet 
zonder haar, vond ze. Tot een jaar geleden moest ze 
nog elke week naar de kerk, dat was haar steevaste 
overtuiging, want dat was je vroeger zo geleerd zei ze 
dan. Een hersenbloeding, vorige zomer, was een extra 
klap die ze niet weer helemaal te boven is gekomen. Na 
de winter zag ze nog hoopvol uit naar de geboorte van 
haar vijftiende kleinkind, waar ze dan ook nog volop 
van heeft genoten. De afgelopen maanden werd het 
steeds duidelijker dat haar levenseinde naderde. Drie 
weken geleden kwam ze tot het besluit dat ze 
"bediend" wilde worden. Toen we zondag voor veertien 
dagen hier allemaal getuige van waren, sprak ze nadien 
de voor haar zo kenmerkende woorden, "Zo, nou mot 't 
er mar opan". De laatste week vertelde ze, het is nu 
geen kwestie van weken meer maar van dagen en dat 
heeft ze blijkbaar goed aangevoeld. 

Ma het was goed, Ma bedankt. 

Kinderen en kleinkinderen 

Beckum 21 juni 2007 




