
Zoals ze leefde, zo is ze gestorven, 
vredig, liefdevol en vol vertrouwen. 
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In dankbare herinnering 

Moeder werd geboren op 11 juni 1918 in een eenvoudig 
landarbeidersgezin. Ze was de vijfde in de kinderrij. Toen ze 
zeven was overleed haar moeder. Uit een tweede huwelijk werd 
een negende kind geboren en zo groeide ze op met vier broers en 
vier zussen. Dat het leven in die tijd in zo'n gezin geen vetpot 
was laat zich raden. Toch was de tijdelijke uithuisplaatsing, toen 
haar moeder stierf, het meest ingrijpend. Hoewel moeder een 
goed verstand had, was studeren voor haar niet weggelegd. Ze 
moest zo snel mogelijk aan het werk om geld in het laatje te 
brengen. 

Begin jaren 40 ontmoette ze Johan Kuiphuis, waarmee ze in 
1944 in het huwelijk trad. Tegenslagen bleven haar niet bespaard. 
Haar eerste kind, een meisje, werd levenloos geboren en zoals 
gebruikelijk in die tijd begraven 'achter de heg' in ongewijde 
grond. Deze last heeft ze altijd in stilte gedragen, maar nooit 
kunnen accepteren. Daarna werden zes jongens geboren. Een 
tweede meisje dat ze kreeg, werd slechts enkele maanden oud. 
Vader, wagenmaker van beroep, moest zijn b edrijf 
noodgedwongen stoppen, omdat er na de oorlog geen droog 
brood in te verdienen viel. In de steenhouwerij, waar hij vervolgens 
ging werken, liep hij een longziekte op. Na een slopend 
ziekteproces stierf hij op 58-jarige leeftijd. Moeder was toen 4 7 
en bleef achter met zes opgroeiende kinderen. 

Met een karige weduwenuitkering wist ze de eindjes aan elkaar te 
knopen. Verjaardagscadeautjes, die ze op 11 juni van haar zussen 

kreeg, verstopte ze in een kast, tot ze met Sinterklaas, voorzien 
van een sticker met 'moeder' erop, werden omgetoverd tot 
Sinterklaascadeautjes. Maar wat veel belangrijker was, ze hield het 
gezin bijeen, door het gezellig te maken, een gastvrij thuis te 
bieden, waar iedereen zich welkom voelde. We mochten zelfs 
studeren, wel flink doorwerken en geen tijd verlummelen. 

De kinderen werden volwassen en vlogen uit en toen Fons als 
laatste ging trouwen en op zichzelf ging wonen, bouwden 
Marianne en Henny een nieuw huis op de oude plek, met een 
volledig zelfstandige woonstee voor moeder. Hier heeft ze ruim 
20 jaar tot februari 2000 tot ieders genoegen gewoond. De laatste 
jaren werd haar gezichtsvermogen steeds minder en ze raakte 
daardoor in een sociaal isolement. Dat was de belangrijkste reden 
om voor haar onderdak te vragen in verzorgingshuis Theresia in 
Bornerbroek. Zeven jaar heeft ze daar nog gewoond, ze werd er 
goed verzorgd en ze had he~ er naar haar zin. Ze genoot van het 
bezoek van haar kinderen en kleinkinderen en mocht het zelfs 
beleven dat 4 achterkleinkinderen geboren werden. Feestjes 
temidden van haar naasten waren de hoogtepunten in haar leven, 
ze genoot er van dat we goed met elkaar overweg kunnen. Een 
kort ziekbed ontnam haar laatste krachten en op 17 februari sliep 
ze rustig in, omringd door haar dierbaren, in het volste 
vertrouwen op een nieuw leven hierna. 

Oprecht dankbaar zjjn we iedereen die er voor haar en voor ons was. 

Kinderen, 
klein- en achterkleinkinderen 


