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We nemen op 16 september afscheid van haar in het 
crematorium te Usselo. 
Overeenkomstig haar wens vindt dit afscheid in beslo
ten kring plaats. 

Moeder heeft 75 jaar aan de Lansinkweg gewoond, eerst 
in de ouderlijke boerderij, waar ze na haar huwelijk met 
vader bleef wonen. Hier zijn ook de kinderen Lidy, Trudy 
en Gerrit geboren. Later in het nieuwe huis, naast haar 
twee zusters, tante Ger en tante Miny. Lief en leed werd 
samen gedeeld aan de Lansinkweg en het verdriet was 
groot toen tante Ger op jonge leeftijd overleed. Omdat 
vader voor zijn werk veel op karwei was, heeft moeder 
vele jaren grotendeels alleen de zorg voor de kinderen 
gehad. Het dagelijkse koffie-uurtje was heilig, er was 
zelfs een speciaal kolfiebelletje, dat rinkelde als de 
koffie klaar was. In het kleine keukentje zijn heel wat 
gezellige uurtjes doorgebracht. Moeder was erg gastvrij 
en hartelijk, ze kon in een mum van tijd een complete 
maaltijd op tafel zetten, eten en drinken was heel 

belangrijk voor haar. Het wel en wee van haar kinderen, 
klein- en achterkleinkinderen had haar grootste aandacht. 
Oppassen op haar kleinkinderen en ze verwennen, was 
haar lust en haar leven. Ze was de spil van haar familie, 
ze laat dan ook een grote leegte achter. Ze was een 
sterke vrouw in alle opzichten, zowel fysiek als men
taal. Hoewel haar levenspad niet altijd over rozen ging, 
bleef ze optimistisch. Haar motto was: "nich teut'n, 
vedan!". Nadat vader overleden was, na een huwelijk 
van 52 jaar, bleef ze nog een paar jaren alleen aan de 
Lansinkweg wonen. Zes jaar geleden verhuisde ze 
samen met tante Miny naar het Mauritsplein, waar ze 
ieder hun eigen appartement hadden. Het dagelijkse 
koffie-uurtje werd ook hier in ere gehouden. Moeder 
heeft altijd veel steun gehad van tante Miny en oom 
Gerrit. Drie jaar geleden heeft ze een zware hartoperatie 
ondergaan, hiervan is ze nooit meer helemaal de oude 
geworden, haar krachten namen langzaam af, waardoor 
ze de laatste 2 jaren in het verpleeghuis St. Elisabeth in 
Delden heeft doorgebracht, wat niet altijd makkelijk voor 
haar was. Zorgzaam, moederlijk, hartelijk, spaarzaam, 
gastvrij, meelevend, heel gewoon: zo was moeder. Ze 
heeft haar ziekte moedig gedragen, nu gunnen wij haar 
de rust die zij verd ient. Dankbaar voor alle goede dingen 
die ze ons heeft meegegeven, blijft ze in onze herinne
ring voortleven. 

Kinderen, 
klein- en achterkleinkinderen 




