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In dankbaarheid gedenken wij onze zus en tante 

Joanna Agatha van Oostveen 
'Juffrouw van Oostveen' 

Geboren, 22 februari 1908 
in de gemeente Ouder-Amstel. 
Overleden, 19 november 2010 

te Denekamp, gemeente Dinkelland. 

Geboren en getogen op de boerderij van haar 
ouders in de polder 'De Ronde Hoep', heeft Ans van 
Oostveen, na haar schoolperiode, als de oudste in 
een gezin met nog 6 andere zussen en 4 broers, 
vele jaren meegeholpen om thuis 'de boel draaiende 
te houden'. 
Haar ambitie om voor anderen te zorgen, heeft zij 
pas op latere leeftijd, in de 30-er jaren, na de 
opleiding aan de vroedvrouwenschool te Heerlen, 
in haar professie vorm kunnen geven. Ruim 42 jaar 
heeft zij, als verloskundige in Denekamp en wijde 
omgeving, vele honderden mensen geholpen 
geboren te worden. Tot op hoge leeftijd wist zij zich 

van elke boerderij, van elk huis waar zij langs liep 
of fietste te herinneren welke nieuwe wereld
burger daar het eerste levenslicht had gezien en 
welke andere herinneringen zij daaraan bewaarde. 
Daaruit sprak niet alleen de bekwame vakkundigheid 
waarmee ze haar werk deed, maar ook de diepe 
betrokkenheid die zij daarbij aan de dag legde. 
Zij hield ervan om duidelijk aan te geven hoe zij als 
vroedvrouw de zaken wenste te doen; eenzelfde 
wijze waarop zij overigens ook haar eigen leven 
heeft geleid. 
Gedurende de tijd dat zij in het verzorgingshuis van 
St. Gerardus Majella heeft gewoond, waren haar 
behoeften om met enkele trouwe vriendinnen en 
vrienden een intens kontakt te onderhouden, haar 
liefde voor de natuur, haar durende zorg voor de 
familie en haar godsvruchtige beleving van het 
geloof, leidraad voor een voortgaande, betrokken 
wijze van bestaan. De laatste maanden van haar 
leven ervoer zij hoe moeilijk het is om die waarden 
allengs los te moeten laten . 

In dankbaarheid gedenken wij 
onze zus en tante. 

Familie van Oostveen, 
November 2010 


