


Gedachtenisprentje ter herinnering aan 

Clasina Hendrika Maria van Mook 
echtgenote van Harrie Sander 

Geboren 9 mei 1946 te Geertruidenberg 
Overgegaan naar een nieuw leven op 23 september 1996. 

Op 27 september hebben wij haar naar haar laatste rustplaats ge-
bracht op de Gemeentelijke Begraafplaats te Almelo. 

Ineke werd als jongste meisje geboren in een gezin met twee doch-
ters. Samen met haar zus Elly had ze een fijne jeugd. Het was thuis 
een echt warm nest, waarin het spontane en blije karakter van 
Ineke echt kon bloeien. 

Als jong meisje van 17 jaar leerde ze Harrie kennen tijdens een va-
kantie in Delden. Hun liefde voor elkaar groeide naar een huwelijk 
toe en op 22 jarige leeftijd trouwde Ineke met haar Harrie. Met haar 
liefde voor de muziek en haar muzikaliteit vond ze al gauw een weg 
onder de mensen hier in Twente. Haar open karakter trok mensen 
aan. Ze vond het dan ook fijn om mensen om zich heen te verzame-
len en ze ergens enthousiast voor te maken. 

Ineke stond in haar leven voor haar overtuiging. Haar intuïtie was 
daarbij altijd haar bron, vanwaaruit ze precies aanvoelde wat er 
speelde. Aan drie dochters schonk Ineke het leven; Mariëlle, Hetty 
en Caroline. Zij heeft veel vreugde beleefd aan het moederschap 
naast de zorgen die er in een gezin ook zijn. 
Samen met Harrie wilde zij de kinderen een gezellig en warm thuis 
geven. Het doorgeven van belangrijke waarden als eerlijkheid, 
evenals het durven zeggen van je eigen mening, maar ook 'sorry' 
laten horen als je er naast zat, hoorde er wezenlijk bij voor haar. 
Door alles heen had Ineke altijd die kwinkslag van de humor. In 
haar ogen waren vaak pretlichtjes en met een opmerking of een 
lach kon zij een situatie heerlijk relativeren. 

Haar gelovig zijn is in haar hele leven belangrijk geweest. Jarenlang 
gaf zij daar vorm aan door haar grote inzet voor de 
Christoffelparochie. 
Met haar heldere sopraanstem zong ze later graag mee in het 
Liturgie-koor Almelo-Zuid, waar ze door haar persoon veel gezellig-
heid bracht. 

Intens veel zorg heeft zij aan haar ouders gegeven toen deze ouder 
werden. Na het overlijden van haar dierbare moeder was zij samen 
met haar zus Elly de grote steun en toeverlaat van haar vader. Heel 
dankbaar was Ineke met de ervaring rond zijn heengaan. Ze zei 
hierover: 
"Het overlijden van vader was zo mooi, hij is echt uitgetreden, het 
was zo mooi om te zien. Hierdoor is mijn angst om te sterven weg-
genomen." 

Toen Ineke twee jaar geleden ernstig ziek werd, was dat een grote 
schok. Voor haarzelf , haar gezin en ieder die haar kende. Haar 
angst overwinnend begon ze vol goede moed en hoop aan de zwa-
re weg van ziekenhuisopnamen en chemokuren te Amsterdam. 
Hierbij gesteund door Harrie en vele anderen. Zij wist haar medepa-
tiënten op te vrolijken door haar humor,- die uit de diepte van pijn en 
verdriet-, toch steeds weer omhoog kwam. Zware momenten en da-
gen zijn er zeker geweest. Soms was het zo onbegrijpelijk allemaal. 
Op bewonderenswaardige wijze ging Ineke haar weg. Machteloos in 
het gebruik van haar armen, in haar toenemende afhankelijkheid. 
Langzamerhand werd duidelijk dat er geen genezing meer mogelijk 
was en nam zij het moedige besluit om te stoppen met kuren. 

Daarbij is het vooral een diepe pijn voor Ineke geweest, te moeten 
beseffen dat zij Harrie en haar kinderen en hun partners achter 
moest laten, evenals haar enige zus Elly en vele andere dierbare 
naasten. 
Met elkaar zijn zij een hele weg van acceptatie gegaan. Intens heeft 
zij de 'overgave' ervaren in het ontvangen van het Sacrament van 
de Zieken. Het was een heel mooi samenzijn, waarin onderlinge 
warmte, troost en kracht voelbaar waren. 
Woorden die Caroline eens sprak klonken als een 'beloning' voor 
haar: 

"Ik vind dat je het zo knap gedaan hebt Mam" 

Haar wens om thuis te sterven is door de liefdevolle zorg van velen 
mogelijk geworden. Ze kreeg hierdoor rust en vertrouwen. 
Vandaaruit regelde ze heel haar afscheid. Teksten van 'haar koorre-
pertoire' hadden daarin een grote betekenis en zeggingskracht. 
Al die tijd kreeg Ineke veel bezoek, dat deed haar goed. Ze kreeg 
een steeds fijner aanvoelingsvermogen. De zuiverheid van echte 
betrokkenheid in woord en gebaar voelde ze diep aan. Velen gingen 
na een bezoek bij Ineke wonderlijk vreugdevol naar huis. 
Ze straalde iets bijzonders uit, hielp mensen door hun schroom 
heen. Tot op het laatst toonde ze belangstelling voor ieders wel en 
wee. Haar houding heeft velen stil gemaakt en tot nadenken ge-
stemd. 



Heel speciaal hield Ineke altijd al van de stralende zonnebloem. Het 
was alsof zij ondanks haar ziek-zijn, iets van een 'zonnebloem-
warmte' uitstraalde. Diep overtuigd koos zij voor het afscheidsthe-
ma: 'Koesteren zul je mij in Jouw hand.' Hiermee gaf zij aan dat 
God haar Bron en Warmte en Licht was geworden, aan wie zij zich 
veilig kon overgeven. Bij wie ze zich mocht koesteren, zoals een 
zonnebloem zich richt naar de warmte van het zonlicht. 

De volgende woorden wilde Ineke graag uit dank aan allen meege-
ven: 

"Ik heb van zoveel mensen, zoveel liefde mogen ontvangen. Als je 
zo afhankelijk bent voel je pas hoe dierbaar de ander je kan wor-
den. Ik ben er zo dankbaar voor. Als we in gezondheid eens wat 
zorgvuldiger met elkaar omgingen was er heel wat minder ellende in 
de wereld. God is in mensen, in allemaal een stukje. Het zou zo 
mooi zijn als ze dat eens wisten! 
Als je zo ziek bent ga je anders kijken, futiliteiten vallen we9., je 
komt bij je Bron. Alles komt in een ander licht, je wordt wijzer. 
Bidden is voor mij praten in m'n 'uppie' met God. 
Mijn sterven zie ik als heel vredig. Als een nieuwe geboorte, zoiets 
als uit de moederschoot geboren worden, maar dan helemaal 
nieuw. 
Een nieuwe 9.eboorte in het Licht, bevrijd van alle angst en pijn. 
Daar geloof 1k vast in." 

Lieve Ineke, we geloven dat jij bent overgegaan naar een nieuw le-
ven in Gods Liefde. We zullen je zo missen, maar in ons hart leef je 
voort . Dank je wel voor alles wat je met jouw lèven gegeven hebt, 
zoveel warmte en liefde. Met respect gedenken wij jouw naam. 

"Ubl caritas et amor, Deus ibi estl" 
(waar vriendschap heerst en liefde, daar is God!) 

Lieve Ineke, rust in vrede. 

Voor uw belangstelling en medeleven zeggen wij U onze oprechte 
dank. 

Harrie Sander en kinderen 


