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"Sant1e" 

Moeder, oma is geboren op 12 december 1920. 
zij is 85 jaar geworden. Ze heeft veel lief, maar 
ook veel leed meegemaakt in haar leven. 

Zij heeft van kinds af aan gezorgd voor anderen. 
op jonge leeftijd werd zij de hulp in het huishou
den bij een boer. Later kwam zij te werken in een 
gezin waarvan de moeder was over1eden. daarna 
tot aan haar huwelijk met Bernard Oesterbroek 
heeft zij het huishouden thuis gedaan. 

Het eerste half jaar van haar huwelijk woonde zij 
met Bernard aan de Koopsweg. Daarna zijn ze 
verhuisd naar Losser naar de Meidoomstraat. 
Daar ook is haar dochter Marianne geboren. Zes 
weken na de geboorte van Marianne kreeg ze 
baarmoederontsteking. Zij moest daarvoor naar 
een specialist m Den Haag. Het gevolg van deze 
ontsteking was dat zij geen kinderen meer kon 
krijgen. 

In 1992 keerden ze terug naar de Koopsweg, 
waar Johan en Marianne een nieuw huis hadden 
gebouwd. Zij hadden daar hun eigen woonruim
te. Tot het overlijden van Bernard op 5 maart 

1998 hebben ze daar samen een gelukkig leven 
gehad. Ze genoten van hun kleinkinderen Emiel 
en Rianne. Zij leunde later volledig op haar doch
ter Marianne. 

Tot halverwege dtt jaar heeft ze genoten in en 
rond het huis aan de Koopsweg. Bij mooi weer 
was ze graag buiten. Ze zat vaak in haar stoel te 
genieten van de natuur en de bloemen. Ze had 
ook haar gezelligheid met haar zussen. De laat
ste jaren legde ze nog meer beslag op haar 
dochter. Marianne was alles voor haar. 

De laatste t ijd ging haar gezondheid achteruit. 
Maar toen ze ook nog viel, ging het snel bergaf
waarts met haar. Ze heeft een paar operaties 
moeten doorstaan en door complicaties is er 
einde aan haar leven gekomen. Op haar ziekbed 
zei zij tegen Marianne en Johan: "Ik kom niet 
meer in huis. Ik heb het goed gehad Bedankt 
voor alles." Ze voelde dat haar einde daar was. 
Ze is vol overgave en rustig in het bijzijn van haar 
dierbaren overleden. 

Voor uw belangstelling tijdens haar ziekte en bij 
haar uitvaart, danken wij u hartelijk. 
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