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Dankbaar gedenken wij 

Corry Maatje-van Os 

Echtgenote van Jurry Maatje 

Corry is geboren op de langste dag, 21 juni, van het 
jaar 1938. Ze was de middelste van het vijf 
kinderen tellende gezin van Os aan de Kerkweg in 
Erica. 

Het gezamenlijk optrekken en spelen met de vele 
kinderen in de buurt heeft zij als een bijzonder 
voorrecht ervaren. Het is medebepalend geweest 
voor haar verdere leven. Zij voelde zich 
aangetrokken tot het verenigingsleven. Gelijk na de 
oorlog werd ze dan ook lid van de gidsen. Tot haar 
achttiende gaf ze leiding aan groepen gidsen. Haar 
invloed en inbreng bleef niet onopgemerkt. Een 
opvoering van gedeelten uit de operette 'De 
Zigeunerbaron' behoorde tot de inbreng van haar 
groep. Mooie en blijvende vriendschappen 
mochten er groeien tussen haar en haar 
medeleidsters. 

In 1961 trouwde ze op drieëntwintigjarige leeftijd 
met Jurry. Emmen werd hun woonplaats. Dit is van 
korte duur geweest. Corry verlangde terug naar 
Erica. Deze wens ging na een half jaar in 
vervulling. 

Corry was creatief en bijzonder vaardig met naald 
en draad. Tekenen, kaarten maken en borduren 
deed ze graag. Met behulp van de naaimachine 
werden mooie creaties gemaakt. 
Haar vaardigheden wist ze met veel liefde over te 
brengen op haar kinderen en later ook op haar 
kleinkinderen. 

Tijdens het bespreken van een recreatiewoning in 
Manderveen is zij getroffen door een hersen
bloeding. Heel kort daarop is zij hieraan op 
22 januari 2008 in Groningen overleden. 

Wij zullen haar blijven herinneren als een warme 
vrouw, met veel belangstelling voor allen die met 
haar in aanraking kwamen. De grote warmte die zij 
heeft gelegd in kleine details in het gezin, in de 
geliefde woning aan de Pannekoekendijk en in de 
tuin zullen ons troosten tot in een verre toekomst. 

Op zaterdag 26 januari, na een plechtige 
afscheidsviering in de kerk, hebben wij haar op het 
parochiekerkhof te ruste gelegd. 

Voor al uw medeleven zijn wij u oprecht 
dankbaar. Het heeft ons goed gedaan. 

JurryMaatje 
Han en Lyanne Ivar, Kjelt 
Inge en Harry Leonie, Susan 


