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Zij werd geboren te Haarle gem. Tubbergen op 24 
februari 1956 en is overleden op 15 september 2010 te 
Enschede. Op 20 september 2010 hebben we tijdens 
de uitvaartdienst in de H.H. Simon en Judaskerk te 
Tilligte afscheid van haar genomen waarna we haar 
lichaam te ruste hebben gelegd op het kerkhof aldaar. 

Ze is opgegroeid in een gezin met 7 kinderen waar 
ze thuis ook al vele taken van haar zieke moeder 
overnam. Op 17-jarige leeftijd leerde ze Henk kennen. 
Na 7 jaar vriendschap is ze op 18 april 1980 in het 
huwelijk getreden. Uit het huwelijk zijn 4 kinderen 
geboren. Na het huwelijk heeft zij nog een aantal 
jaren buitenshuis gewerkt, maar na de geboorte van 
het eerste kind heeft zij zich volledig toegelegd op het 
gezin en de boerderij. 

De verzorging van de tuin, de opgroeiende kinderen 
en het meehelpen op het bedrijf vergde veel van haar 
tijd. Het huis, de tuin en het bedrijf lagen er altijd spie 
en span bij. Voor de kinderen stond ze altijd klaar. Bij 
thuiskomst uit school stond er geheid thee met iets 
lekkers klaar, ze kende de agenda's van het hele gezin 

uit haar hoofd. Ze hield van haar gezin en genoot 
volop van de vakanties en alle uitstapjes. Ze was ook 
erg begaan met haar broers en zussen, zo belden ze 
veel en een dagje winkelen met hen kon haar niet lang 
genoeg duren. 

Als actief (bestuurs)lid genoot ze van de damesgym 
en nam ze deel aan de activiteiten en uitstapjes van 
de KVO waar ze veel plezier aan beleefde. Daarnaast 
deed ze voor de kerk en Terra Nova vrijwilligerswerk. 
Dit typeerde haar, ze stond altijd voor iedereen klaar. 

De laatste jaren speelde de gezondheid haar parten. 
Met name het laatste half jaar heeft ze een oneerlijke 
strijd gestreden. Op 15 september j.l. werd ze getroffen 
door een darminfarct wat haar fataal is geworden. 

Ze was een fantastische vrouw en moeder. 
We zullen haar ontzettend missen, maar onze mooie 
herinneringen aan haar koesteren. 

Voor de belangstelling en het medeleven na 
het overlijden van mijn vrouw, onze moeder en 
schoonmoeder willen we u hartelijk danken. 
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