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Op 5 april 1920 werd mama geboren op de 
'Wanninckhorst' te Baak. Ze was één van de zes 
kinderen. Ze voelde zich gelukkig in het 
boerenleven en ging dan ook naar school in 
Denekamp. Na haar schoolperiode trouwde ze op 
haar tweci!ntwintigste met Jan Veenhuis. Op de 
gezamenlijke houtzagerij en boerderij legde zij 
samen met Jan de eerste bouwstenen van haar gezin 
waarvoor ze de rest van haar leven gegeven heeft. 
Johan en Elly, hun kinderen, maar ook Opa 
Veenhuis waren het middelpunt van baar zorg en 
toewijding. 

In 1954 maakte het plotselinge overlijden van Jan 
een abrupt einde aan het zorgeloze gezinsleven dat 
zij tot dan toe beleefde. Haar verdriet verwcrilte ze 
door vol overgave de boerderij en haar gezin zonder 
man draaîende te houden. Ome Dorus en tante Alie 
Veeohuis waren in deze zware en verdrietige 
periode een grote steun voor haar. De kracht en 
moed waarmee ze zichzelf door deze periode heeft 
heen geslagen, leidde haar naar een nieuwe 
gelukkige periode in haar leven. Ze henrouwde met 
Antoon l..ogtenberg in 1958. In hem vond ze niet 
alleen een lieve man voor zichzelf, maar ook een 
goede vader voor haar kinderen. In het hechte gezm 
werden Harrie, lma en Judith geboren. In deze tijd 

was ze een gelukkige moeder en later ook Oma. 
Haar tijd besteedde ze graag aan creatieve 
bezigheden, tuinieren, bakken, koken en het 
verenigingsleven. Ook werd er samen gebouwd aan 
de verdere ontwikkeling van het boerenbedrijf. 
Mede door haar vooruitstrevendheid en het 
meedenken van iedereen die zich deelgenoot van 
het gezin voelde, werd het mogelijk om het bedrijf 
te verplaatsen naar de andere kant van de Zutphen 
Emmerikseweg. 

Vlak voor de verhuizing heeft mama een borst
operatie ondergaan. Het was een spannende periode 
met een goede afloop. Mama, sterk als ze was, kon 
na haar ziekte haar leven op de nieuwe mooie 
boerderij optimistisch tegemoet zien. Daar was 
wederom een wanne plek te vinden voor kinderen, 
kleinkinderen. familie, Ever.ird en de buurt. Met 
deze mensen om zich heen beleefden ze dan ook 
intens gelukkig bun 25-j:irig huwelijksfeest De 
bijdrage van iedereen aan dit feest en de reis naar 
Lourdes die bier uit voonvloeide, zorgden voor een 
echt feest waar mama samen met papa nog lang van 
nagenoten heeft. 

Centraal bij blijde en droevige gebeurtenissen 
stond voor mama het geloof. Het geloof en de 
rozenkrans waren haar steun en toeverlaat in 
moeilijke tijden. De ziekte en het overlijden van 
Ima in 1991 waren voor mama een bijna 
ondraaglijk verdriet. Toch vond ze in bet geloof de 
kracht om door te eaan. Direct na het overlijden 
van Ima begon een periode waarin de zorg voor 
papa toenam. Eerst verzorgde ze papa thuis en toen 
bij later in den Ooiman was, bezocht ze hem 
dagelijks, boe goed en hoe kwaad dat ook ging, met 
de auto. 



Na het overlijden van papa, werd mama eenzaam 
op de Dambroek. Ze zocht zelf de mensen van 
nature niet op en de kring van dierbaren om haar 
heen werd steeds kleiner. In :?OOI ma:ll..ie haar huis 
op de Dambrocl;. plaats voor baar kamer op Maria 
Poste!, waar ze liefdevol werd verzorgd. Voor alle 
goede zorgen en aandacht op Maria Poste! was ze 
dankbaar en dit spmk ze ook herhaaldelijk uit. Net 
als in de voorgaande periode in haar leven wist ze 
goed hoe ze bet wilde op een wijze, die zij prenig 
vond. Mama was een mens van weinig woorden, 
maar aan haar gezicht was altijd voldoening af te 
tezen wanneer zij een dag in huiselijke sfeer had 
doorgebracht. Tot bet einde toe heeft ze haar 
dankbaarheid voor deze momenten uitgesproken. 
De laatste maanden werd het voor mama zwaar om 
haar leven te teven. Het oud worden en de 
afhankelijkheid van anderen vielen baar zwaar. We 
hadden haar natuurlijk nog graag bij ons gehad. 
maar kuMen berusten in de gedachten dat mama 
een lijdensweg bespaard is gebleven. 

De laatste maanden beeft mama vaak uitgesproken 
dat ze 

'een moeilijk, maar mooi leven' 
beeft gehad. 

Onze dank gaat speciaal uit naar Maria Poste! waar 
de liefdevolle verzorging baar tot grote steun is 
geweest. Ook willen wij een ieder danken die het 
contact met mama de laatste jaren trouw onder
houden heeft. 

Voor Uw medeleven bij het afscheid van mama 
willen wij U oprecht danken. 

Kinderen en kleinkinderen 


