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Ons Ma, een mens om nooit te vergeten ! 

Zo veel is er waar we met graagte aan terugdenken. De grote liefde 
waarmee ze ons heeft omringd. Haar geluk als ze ons allemaal 
samen zag. Ze was een vrouw die geluk uitstraalde; die het leven als 
een geschenk heeft ervaren. Ze vierde het leven, vanuit een ander 
weten lijkt wel " . 

Haar moeder overleed bij de geboorte van haar zesde kind, ons Ma 
was het vijfde in haar ouderlijke gezin. Haar vader bleef verder 
alleen. Toen Ma oud genoeg was. werd van haar verwacht dat ze de 
zorg voor het gezin op zich zou nemen. Dat heeft ze ook gedaan, 
heel deskundig en vooral liefdevol. Naast haar zorg thuis, was ze 
ook nog graag bezig in een gezin in Woensdrecht. Ook op dat adres 
was Ma graag gezien. 

Haar jongste zusje Nellie groeide op bij familie in Limburg. Dus. als 
die thuis kwam logeren, maakte zij, samen met Ma, graag gebruik 
van de vrijheid die er dan plotseling bleek te zijn. Uit dansen gaan 
en wat later thuiskomen was heel spannend. 
Ons Pa leerde ze kennen doordat die de broer was van haar vriend
in Wies. 

Onze ouders zijn 53 jaar gelukkig getrouwd geweest. 
Pa had een tuinderij en Ma werkte en genoot mee. Al wat groeide. 
vrucht voortbracht, bekeek ze met verwondering. Ook nu nog: haar 
tu intje was haar alles. Ze was een natuurmens, nog dagelijks at ze 
verse, zelfgezaaide groente. 

Ze was betrokken bij alle wel en wee van haar kinderen en kleinkin
deren. Gék was ze op hen en omgekeerd. Monique, die het dichtst 
bij woonde, had als kleine meid zo haar manier van nog lekker even 
gaan uitslapen bij Oma. En Nanny en Willy kwamen maar wat graag 
vanuit Etten-Leur bij haar logeren. Oma werd dan kind met de kin
deren. 



Terugkijkend op de laatste jaren zien we dat ze steeds heeft toege
leefd naar hoogtepunten. De geboorte van achterkleinkinderen, en 
huwelijksjubilea om er maar enkele te noemen. 
De kleine Sophie heeft ze nog net kunnen bewonderen. 

Ter gelegenheid van het veertig jarig huwelijksfeest van Netty en 
Remy zondag 2 oktober, was iedereen weer present. Ma genoot ... 
voor de laatste keer. Maandag begon haar afscheid van het leven. 
Niet bang was ze om te sterven; ze had genoeg geleefd. Toen ze. in 
de vroege morgen van de nieuwe dag, dinsdag, van haar kinderen 
hoorde dat ze de reis naar Pa gerust mocht ondernemen, kon ze 
besluiten dat ook te gaan doen. 
In alle rust en vol vertrouwen is ze heen gegaan. 
We zijn haar dankbaar. 

Voor uw aanwezigheid bij haar uitvaart en bij haar afscheid in het 
crematorium zijn we u dankbaar. Het heeft ons goed gedaan. 

Kinderen en kleinkinderen 
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