
In dankbare herinnering aan 

Betsie 
Droste - Leemhuis 

sinds 24 mei 1990 weduwe van 

JOHANNES GERARDUS DROSTE 

Zij werd geboren op 5 decembu 1924 te Hengelo en 
Ol't'rfted plotse/in~ te Albergen op I 3 september 
1997. Op /8 september d.o.1: hebben we in eenplech
tige uitmartviuin!l afscheid 1·an haar genomm en 
haar lichaam te ru.lten gelegd op het parochiifle kerk
hof te A/bergen. 

Reeds op zeer jeugdige leeftijd verhuisde zij met haar 
ouders van Hengelo naar Albergen, waar zij verder 
opgroeade in een groot gezin. Op 5 augustus 1952 
trouwde zij met Jan Droste. Op hun boerderij aan de 
Steenkampswcg werkten zij samen hard en waren 
h.:cl gelukkig met elkaar en met hun dochter Thca. 

!laar gezondhead liet haar menigmaal in de steel.., 
maar door haar wilskracht en positieve instelling, her
stelde zij telkens weer wonderlijk snel. Het plotseho
ge verlies van haar man op Hemelvaartsdag 1990 kon 
zij moeilijk aanvaarden. Samen met Thea en Jan werd 
toen een nieuw huis gebouwd. ZiJ had daar haar eigen 
plekje. Toch behoorde zij helemaal biJ het gezinsleven 
van Jan en Thea. Zij hield veel van haar kleinkindc-

ren. Voor hen stond oma's ban altijd open. Voor haar 
broers en zussen was het altijd fijn om haar te bezoe
ken. Zij gafhen het gevoel alsof je in je ouderlijk huis 
kwam. Zij leefde met iedereen mee en verborg niet 
wat zij voelde en dacht. Je wist wat je aan haar had. 
Zij vond veel kracht in haar geloof om het leven te 
n~men zoals het op haar afkwam. Zij was een lieve, 
nanl..c vrouw, die ook graag anderen van dienst was. 
Zij hielp haar dochter met lichte huishoudelijke kar
weitjes en zij heeft in de kracht van haar leven jaren
lang geholpen met het schoonmaken van de kerk. 

Sinds haar val aan het eind van een gezelli<> weckend 
in. februari ging haar gezondheid achterui~. Onlangs 
zea ze eens: ··Jk ga gauw naar '"mien Jan". En zo is het 
gegaan. 
Evenals vader stierf zij ook heel onverwachts. Wij 
voelen ons ontredderd, maar zijn toch heel dankbaar 
voor het mooie dat tij ons gaf, Daarom zeggen wij: 
""Lieve mama, lieve oma, wees nu gelukkig bij vader, 
bij opa in de hemel .. 

Voor uw medeleven na het plotselange overlijden van 
onze lieve moeder en oma, zijn wij u oprecht dank
baar. 

Thea en Jan ten Heggeler 
Lotte, Sopbie en Jorieke 

Alhcrgcn, 18 september 1997 
Steenkampsweg 3 


