


Als je jong bent, 
steek je je handen uit naar het leven. 

Verwachtingsvol! 
En het leven omarmt je. 

En nu denk je, 
dat is het dan, 
dat was het. 

t 
Ma 

In liefdevolle herinnering 

Alberta Johanna 
Gerritsen - Lucassen 

- Betsie -
Geboren op 17-12-1920, 

overleden op 26-10-2005 en 
te rusten gelegd op 31-10-2005. 

Onze Ma, 
Ma is geboren op 17 december 1920 in 
Oud-Dijk bij Didam. Haar jeugdjaren bracht 
ze door in Holthuizen. 
In 1942 trouwde ze met Gerrit Gerritsen. 
Samen hebben ze op de boerderij in 
Dichteren een gelukkig en arbeidzaam 
leven geleid en een fijn gezin gesticht. 
Ondanks haar broze gezondheid wist ze 
zich altijd weg te cijferen. 
Ma was leergierig, ruimdenkend en ze 
stond open voor de wereld om haar heen. 

iedereen kon in alle hartelijkheid altijd bij 
haar terecht. Eind 1978 zijn pa en ma 
samen verder gegaan in Keijenborg. In 
een knusse woning in de Uilenesterstraat 
konden ze heerlijk genieten van elkaar, 
van hun kinderen en kleinkinderen. Eind 
1986 moest ma alleen verder. Dit heeft 
ze op een wel heel bijzondere manier 
gedaan. 
Door haar innemende karakter en het zich 
altijd openstellen voor anderen wist ze 
zich bij iedereen erg geliefd te maken. Met 
haar kaartvriendinnen had ze altijd het 
grootste plezier. 
De laatste jaren liepen niet altijd zoals zij 
en wij het zouden wensen. Maar door haar 
grote optimisme wist ze van elke tegen
slag iets positiefs te maken. Ze genoot zo 
van het leven. Daarom was het voor haar 
erg moeilijk hiervan afscheid te nemen. 
(O)ma, je blijft in onze herinnering als een 
lieve vrouw met een groot warm hart. We 
zullen altijd van je blijven houden. 

iedereen die ma heeft gesteund, in haar 
laatste periode, in de vorm van telefoon
tjes, kaarten, mailtjes en bezoek, willen we 
danken. Fijn dat u er was vandaag. 

Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen 


