


Maria Elisabeth van Sterkenburg-Nefs 

Weduwe van Amoldus Mannus Antonius van Sterkenburg 

Zij werd geboren op 4 oktober 1913 te Halsteren en over· 
leed op 1 september 2001 te Oldenzaal, waar zij op 5 sep· 
tember op de begraafplaats aan de Schiple1delaan werd 
begraven. 

De mysteries van leven en dood verrassen en bedrukken 
ons al zo lang de mensheid bestaat. Ook als er sprake is 
van een nJk en voldragen leven. Rijk en voldragen was het 
leven van deze vierentwintig karaats Brabantse vrouw. 
Geboren in het land van Menjntje G1jssen in een zeer katho· 
liek tuindersgez.in had ze aanvankelijk een onbekommerde 
Jeugd d e dramatisch verstoord werd door het verlies van 
een oudere zus aan een ziekte die nu gemakkelijk bestre· 
den kan worden. In 1938 trouwde zij met Arnold van 
Sterkenburg werkzaam bij de He1demaatschappij. Dat 
huwelijk betekende ook het begin van vele omzwervingen 
door heel Nederland omdat er vele projecten uitgevoerd 
moesten worden. Haar gelukkigste jaren bracht zij door in 
het West-Brabantse Wouw en het Zeeuws-Vlaamse 
Oostburg. Geen oorlogsgeweld of watersnoodramp tastten 
haar opt1m1sme en veerkracht aan. Zij vervulde het nobele 
beroep van huisvrouw met overgave tot het allerlaatste 
moment. 
In 1959 verhuisde het gezin naar Oldenzaal, naar de 
Gruttostraat. Daar sloeg het nocodlot toe in 1966 toen zij 
weduwe werd. Maar daar ook leerde zij opnieuw van het 
lleven te genieten ondermeer doordat zij er zeven keer oma 
werd. D+t 1aar werd ze zelfs nog overgrootmoeder. Met volle 
teugen was ZIJ betrokken op het succes van haar kinderen. 
En voor haar kleinkinderen was ze er gewoon zonder Iran· 

je, met warme belangstelling en geinspireerd door oer· 
emoties. 
Als we het leven van Maria Efisabeth bondig moeten type· 
ren dan kan dat het beste met woorden als energiek en 
doelbewust. beschikbaarheid. zorgzaamheid. bescheiden· 
heid en godsvertrouwen. Zij had een granieten geloof en 1s 
haar hele leven de uitgesproken exponent gebleven van het 
vermaarde Rijke Roomse Levert Er zijn weinig Oldenzaalse 
dagen geweest dat ZIJ met naar de kerk ging 1n Zuid· 
Berghuizen en van haar rozenkrans heeft zij nooit afstand 
gedaan. Een klankbord was zij voor velen doordat zij met 
haar koffie vooral beschikbaar was en kon luisteren. Dat zijn 
bepaald niet de geringste eigenschappen in onze jachtige 
samenleving. 
Natuurlijk was moeder geen heilige. Zij kon ook heel koppig 
zijn en eigenzinnig. Niet alleen in haar taalgebruik: het was 
Brabants en het bleef Brabants, maar ook in haar telkens 
uitgestelde overgave aan Twente. Ondanks het feit dat ze 
hier meer dan veertig 1aar woonde, kon ze zonder blikken of 
blozen zeggen: ·1k ben hier vreemd". 
Hoewel afscheid nemen att11d pjn doet. zi1n wij dankbaar 
dat wij haar zo vreselijk lang 1n ons midden mochten hou· 
den. Dankbaar ook ZiJn wij voor de wijze waarop zij onder 
moeilijke omstandigheden ons heeft voorgeleefd. Zonder 
enige opstand1ghe1d heeft zij de lichamelijke ongemakken 
van de laatste twee jaar ondergaan. Zij was tevreden met 
ieder gebaar en stelde elk bezoek op hoge prijs. 
leder van ons heeft Zijn eigen dierbare hennnenngen aan 
haar. Die staan gekerfd in ons geheugen. Het zul.en die her· 
inneringen zijn die ons blijven inspireren. 
De cirkel van een rijk en voldragen leven is gesloten. Nu z11n 
we verdrietig, maar er komt weer een moment dat we met 
een glimlach terugdenken aan het beste wat z• ons heeft 
gegeven: warmte, liefde, geborgenheid, genegenheid en 
vooral zichzelf. 


