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Moeder is geboren op 15 JUii 1925 in Hasselo. 
Het gezin telde 10 kinderen en als oudste werd 
voor~ haar de toekom\! al op jonge leeftijd 
bepaald. Zij kreeg niet de mugeliJkhe1d om te 
studeren; er werd van haar 'erwacht dat ie haar 
moeder thuis in dt: huishouding en bij de opvoeding 
van de overige kindem1 1uu helpen. Ab 18-jarig 
meisje wt:rkte 1.ij ook in de huishouding bij de 
familie Jongeling. 

In 1944. toen haar jongste ;:usje werd geboren, 
kreeg ze verkering met vader waar ze in 1951 
mee trouwde. Samen startten .i:e mei veel liefde 
en enthousiasme hun bakkerij en later de 
supermarkt. Dat ze dit met veel liefde hebben 
gedaan blijkt wel uit het feit dat zij dit tot haar 
65"' (en vader tot ;:ijn 72'") heeft volgehouden. 
In de-n: gelukkige jaren werden er 1evcn ~inderen 
geboren. 

Moeder speelde hierin al die jaren een 
belangrij ke rol. Zij had de organisatorische 
kracht, was inspirator en kwam vaak met 
nieuwe ideeën voor het bedrijf Daarnaast nam 
ze ook de tijd voor haar gezin en óchzelf. 
Een goede opvoeding en verzorging waren 
'oor haar prioriteit. Na het beëmdigcn 'an 
hun bedrijf en de verhuizing naar de 
Vliegvcldstraat in Deurningen hebben 1e nog 
vele jaren samen mogen genieten van hun HIJe 
tijd. kinderen. kleinkinderen en familie. 

Toen vader in augustus 2004 kwam te 
overlijden, brak voor haar e'en een moeilijke 
periode aan. Zij heeft zich hier goed door heen 
geslagen en op haar eigen manier de draad 
weer opgepakt. Haar tijd vulde 7e onder meer 
met zwemmen, gymmen, fietsen en het 
onderhouden van haar sociale contact<.'11. Door 
haar positieve kijk op het leven hc:eft ;:c een 
waardevolle invulling aan haar laatste Jaren 
1:onder vader kunnen geven. 

Ze had nog volop plannen; helaas is het er 
niet meer van gekomc:n. Haar overlijden kwam 
voor ons vo lkomen on verwacht. 

Wij blijven haar herinneren uls een lieve, 
zorgzame moeder en oma. Een moderne en 
vitale vrouw. Een vrouw om trots op te ;:ijn. 

Kinderen en kleinkinderen. 


