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Ma is geboren in Vasse op 24 mei 1929 in een gezin 
van dertien kinderen. Haar ouders waren eenvoudige 
mensen die, zoals bijna iedereen in Twente, hard moesten 
werken voor een goed bestaan. Vooral haar moeder had een 
speciaal plekje in haar hart. Met veel l iefde sprak ze altijd 
over haar als •oos mama•. 

De oorlogsjaren waren spannend, zo dicht bij het 
vliegveld. Vaak zat het hele gezin in de schuilkelder, maar 
ze zijn die tijd goed door gekomen. 

Na haar schooltijd ging ma werken bij de Firma 
Gelderman als zijdespoelster. Door de Oldenzaalse 
vriendinnen leerde ze pa kennen. Op 22 april 1952 gingen 
ze trouwen en dat was het begin van hun 63-jarige 
huwelijk. Na enkele verhuizingen woonden pa en ma 46 
jaren aan de Narcisstraat. 

Ma was de spil van het gezin. Als kind voelde je de warmte 
van een verzorgende liefdevolle moeder. Vaak werd er 
gezongen: op de fiets, in de auto of voor het slapen gaan. 
Het was bijna een genot om ziek te zijn: dan werd je 
verwend met boekjes en snoepjes. Ook toen de kinderen 
groter werden en naar school gingen, was ze er altijd. 

Na verloop van tijd gingen ze een voor een de deur uit. 
Het leven werd daardoor echter niet veel anders, want ma 
was zeer gehecht aan haar gezin. Ze verblijdde ons nog 
regelmatig met een grote pan snert of bonensoep. 

De bedevaarten en reis naar Lourdes, Kevelaer en Rome 
waren hoogtepunten in haar leven, waar ze met genoegen 
over vertelde. 

Op latere leeftijd kwamen helaas de lichamelijke 
ongemakken, wat er toe leidde dat er werd verhuisd naar 
de Leurinkshof. Na een gewenningsperiode voelde ma 
zich thuis in haar nieuwe omgeving en was ze blij met de 
goede hulp van de zusters van de thuiszorg. Na verloop 
van tijd kwam er hulp in de huishouding. Vanaf dat 
moment was elke donderdag een dag waar ze naar 
uitkeek. 

Mentaal bleef ma tot het laatste moment gevat en helder 
van geest. De laatste tijd ging ze wel lichamelijk achteruit. 
Op 16 mei werd ze opgenomen in het ziekenhuis waar ma 
de volgende dag overleed. 

Wat achterblijft zijn hele mooie herinneringen aan een 
geweldige vrouw en moeder. We zullen je nooit vergeten. 

Voor uw belangstelling en medeleven willen wij u hartelijk 
danken. 

Gerrit Jeunink 
Kinderen en kleinkinderen 




