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Zij werd geboren in Indonesië op 11 oktober 1920 
en overleed Ie Hengelo op 2 januari 2002. Na de 
gezongen uitvaart in de Thaborkcrk. hebben 11c haar 
te ruste gelegd OJl de R. K. begraafplaats aan de 
Dcumi11gen.traa1. 

Temidden van allen die haar zo dierbaar 11an;:n, pap
pie:. haar krnderen. kleinkinderen en achtcr
klc:inkinderen. 1s mammie heengegaan. Rustig en 
kalm; hc:t \\-:!> goed zo, haar familie was bij elkaar 
En dat "as alUJd t't\n 1an haar belangrijkste driJf' e
rc:n: dat de familie bij elkaar \\-:IS en bleef. Mammie 
11-as een zorgz;ime en lieve 1Touw, moeder en oma. 
ZiJ wilde nooit in het middelpunt staan, maar zij 
stond 11el altijd 1oor haar ge.l.in en l'OOr anderen 
klaar. NiCL'> wa~ haar teveel. ze was altijd opgewekt 
en vrolijk terwij l haar leven niet altijd "over ro
zen" is gegaan. In 1958 moest ze het warme Jndo
nesiE verlaten en kwam 1.c samen met haar man en 
5 t..111dercn 111 het koude Nederland aan. "aar een 
heel nieu\\ leven opgebouwd moest worden. Na enige 
tiJd 111 Lochem, konden ze later in Hengelo hun 

eerste woning betrekken. De keuken was mam
mies domein en één 1an haar grote passies was 
koken voor familie en vTienden. Fen andere was: 
nssen. In 1999 hebben pappie en mammie hun 
60-jarig huwelijksfeest mogen 11eren. Samen heb
ben ze mogen genieten van de aandacht en belang
~telling van o.a. de burgemeester en de koningin. 
Ook in de familiekring is dit natuurlijk gevierd. 
maar in verband met mammies gezondheid, op 
bc:scheiden '' ijze. 

Er zijn veel dierbare en liew herinneringen en we 
zijn oprecht dankbaar dat zij, ondanks haar afne
mende gezondheid, zo lang 111 on~ midden mocht 
zijn. Zij was een vTouw, moedc:r en oma die haar 
man en kindc:rc:n altijd op handen gedragen heeft. 
\\'ij zullen haar nu 1 oor alllJd m ons hart dragen. 
In het gelo,·ig 1·ertrouwen dat God haar opgeno
men heeft in zijn oneindige hef do;:. nemen "ij vol 
dankbaarheid afscheid. 

Namens de familie danken wij u 
"oor ""' belangs1elling. 

J. Ch. M 1ssant 
kinderen. t..leinkindcrcn 
en achterkleinkinderen 


