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Ze is op 2 september 1925 geboren in Harlingen. Dat ze daar 

goede herinneringen heeft blijkt wel uit het feit dat ze nog niet 

zo lang geleden met haar beide broers, Harm en Johan, in 

Harlingen is geweest om oude herinneringen op te halen. Vooral 

het bezoek aan haar ouderlijk huis waar ze binnen werden 

gelaten heeft, afgaande op de verhalen, op haar diepe indruk 

gemaakt. Omdat haar vader destijds commies was bij de Douane 

werd het gezin in 1940 gedwongen te verhuizen naar 

Winschoten . Daar hebben ze het niet makkelijk gehad. Zij waren 

katholiek en het gros van de mensen in Winschoten zijn van een 

andere gezindheid. Het eten in de oorlog werd wel gedeeld maar 

zij kregen hier, in verband met die andere geloofsovertuiging, 

mondjesmaat van mee. In Winschoten heeft ze gewerkt als 

naaister bij " Dröge" In 1950 werd haar vader verplaatst naar 

Enschede en verhuisde zij weer mee. Ze kwamen te wonen aan 

de Daalweg 100. Daar heeft zij enkele jaren later haar latere man 

" Henny" ontmoet op een dansavond. Op 30 juli 1956 zijn ze 

getrouwd en gingen ze wonen aan de Velveweg 89 te Enschede. 

Zoals dat in die tijd min of meer gebruikelijk was werd er binnen 

het jaar een kind geboren "Gert-Jan" . Later kwam er nog een 

zoon bij "Leo" en een dochter "Annemarie". Op genoemd adres 

heeft het gezin met veel plezier gewoond. Mooi waren de 

vakanties naar den Helder met de lelijke eend met 3 kinderen op 

de achterbank en een imperia! op het dak met de bungalowtent 

er in . Ook de vele uitstapjes in de zomer naar Ommen en Beerze 

zijn onvergetelijk. Haar man Henny overleed in 1989. Hoewel ze 

haar emoties hierover nooit heeft getoond kwam dit verlies voor 

haar hard aan, getuige de pet en de sjaal, die altijd aan de 

kapstok is blijven hangen. Na de dood van haar man was ze erg 

begaan met zieke mensen. Die werden dan ook regelmatig door 

haar bezocht. Hieruit bl ijkt haar sociale bevlogenheid. Rond de 

eeuwwisseling kreeg ze, nadat ze een keer in het stadion een 

wedstrijd had bezocht, ineens interesse in FC Twente. Alle 

wedstrijden moest ze zien voor de televisie en rege lmat ig ging ze 

mee naar het stadion, waar ze uit volle borst het "you never walk 

alone" meezong. Toen in 2008 aan de overkant een nieuw 

appartementencomplex werd gebouwd heeft zij zich voor een 

appartement laten inschrijven. Omdat de jaren toch gingen 

tellen werd dit complex precies op het juiste moment gebouwd. 

Hier heeft ze 4,5 jaar met veel plezier gewoond. In oktober 2012 

is ze verhuisd naar verpleeghuis "de Cypressenhof'. De eerste 

dagen was het even wennen maar daarna heeft ze met veel 

plezier hier gewoond. Gaandeweg haar verblijf ging het wonder 

boven wonder steeds beter met haar, al was ze soms nog wel 

een beetje verward en werd het lopen langzamerhand toch ook 

wel minder. De foto op de voorkant van dit bidprentje van een 

half jaar geleden bewijst dat ze elke dag de krant nog aandachtig 

las. In de groep van 6 personen was zij degene waar naar werd 

geluisterd en fungeerde dan ook min of meer als leider en 

vredestichter. Één dag nadat ze een midweek met bewoners van 

de Cypressenhof in de Lutte op vakantie is geweest kreeg ze een 

lichte TIA. Als gevolg hiervan brak ze twee dagen later de heup in 

de badkamer. Omdat ze geen verder lijden meer wilde 

meemaken vond ze het goed zo. Dat heeft ze, in het bijzijn van 

de kinderen zelf kunnen vertellen aan de dokter. 3,5 dagen later, 

donderdagmorgen 10 april om 02.45 uur is ze, na ontvangst van 

het sacrament der zieken, ingeslapen in het bijzijn van alle 

kinderen. 

Ma, oma, overgrootmoeder bedankt voor alle jaren dat je er 

voor ons bent geweest en de fij ne tijd die we met je hebben 

gehad . We zullen je missen en nooit vergeten . 

Je leeft verder in ons hart. 

Wij danken u voor uw aanwezigheid medeleven en steun. 

Kinderen, kle in- en achterkleinkinderen. 

Enschede, 16 april 2014 


