


Lijden met een lach en een traan, 
woorden soms moeilijk te verstaan. 

Je hebt het als een moedig mens gedaan. 
Wie weet watje hebt doorstaan? 
Al je liefde heb je ons gegeven, 

met die herinnering zullen wij verder leven. 

In dankbare herinnering aan 

<Betsie 1/asterink, - :Nïehuis 

Betsie werd geboren op 30 augustus 1940 in 
Oldenzaal. 
Betsie groeide op in Oldenzaal waar ze zowel vreugde 
als verdriet heeft beleefd. 
Na haar schooltijd is ze gaan werken als verkoopster in 
een kledingwinkel, waar ze veel plezier aan heeft 
beleefd. In deze periode heeft ze Henk leren kennen en 
zijn ze in 1964 getrouwd. Uit hun huwelijk zijn twee 
zonen Frank en Raymond geboren, ze is tot het einde 
heel trots op hun geweest. 

Nadat Henk in 1977 Prins Carnaval is geweest raakte 
ook zij bij de Carnaval betrokken. 
Zij heeft met heel veel passie en plezier jaren lang de 
kleding voor de dansgroepen verzorgd. 
Helaas kwam daar, door haar ziekte, vroegtijdig een 
eind aan. 

Betsie was ook zeer begaan met het Zorgcentrum de 
Molenkamp in Oldenzaal, daar verzorgde zij voor de 
bewoners het naai- en verstelwerk van hun kleding. 

Zondags verzorgde zij in samenwerking met meerdere 
vrijwilligers de kerkdiensten, waar zij ook enorm van 
genoten heeft. 

Betsie was graag thuis ze genoot van alles in en om de 
tuin, de dieren en de vissen. 
Na de geboorte van twee kleinzoons Jeroen en Mathijs, 
ging in 2003 een grote wens in vervulling met de 
geboorte van haar eerste kleindochter Lynn, die ze 
gelukkig nog heeft gezien als dansmarietje. Zij heeft 
uiteindelijk ook nog mogen genieten van een derde 
kleinzoon Liam. 
Niets was haar te veel , ze kon uren met ze spelen en 
oppassen deed ze heel graag. 
Een lievere oma konden ze zich niet wensen. 
Tot op het laatst genoot Betsie van haar kleinkinderen 
om zich heen. 
Toen praten niet meer mogelijk was, genoot zij nog 
intens van hun foto's die wij bij haar neer hadden 
gezet. 

Op zaterdag 11 juli 2009 is Betsie in het bijzijn van 
Henk, Frank, Anje Raymond en Nathalie ingeslapen. 

Lieve Ma, bedankt voor al je goede zorgen. 
Wij zullen Je erg missen. 

Voor uw grote belangstelling, hulp en medeleven 
tijdens haar ziekte en na het overlijden van onze lieve 
vrouw, moeder, schoonmoeder en oma zeggen wij 
onze hartelijke dank. 

Henk 
Kinderen en kleinkinderen 


