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Z•j werd geboren op 26 decerrber 1919 te 
OotMarsum er> is op • 2 'l'laart 1996 onverwachts 
uit ons middero weggeroomen. Op 16 maart 1996 
hebben we raar licraam te ruste gelegd op het 
R K. Kerkrof te Rossum 

Ma werd geboren 1n een gezin van 11 kinderen. 
Op jonge leefti1d al is ze gaan werken. eerst op 
een boerderij. daarna in een wasserij. Op 11 mei 
1949 is ze getrouwd met pa en al binnen een jaar 
gezegend met hun eerste kind. Na 11 jaar had
den ze 8 kinderen. Dit was voor haar in die tijd 
niet altijd even gemakkelijk. Heel haar leven heeft 
ze voor een ander geleefd en gezorgd. Pa en de 
kinderen. en later de kleinkinderen. waren voor 
haar het allerbelangrijkste. 
In de jaren van hun huwelijk heeft ze vaak voor 
pa moeten zorgen. Het grootste verdriet in haar 
leven was het overlijden van onze Jan op 23 ok
tober 1979. Dit was voor haar een grote pijnlijke 
klap waar ze nooit echt overheen is gekomen. Al 

gauw werd ze ziekelijk en viel van de ene ziekte 
in de andere. Ze was niet meer de plezierige en 
opgeruimde ma zoals we haar altijd kenden. 
De amputatie van een been op 16 maart 1994 
was weer een grote en pijnlijke klap voor haar. 
Het eerste jaar erna is ze toch nog weer redelijk 
opgeknapt. Vanuit haar rolstoel kon ze weer een 
beetje het huishoudelijk werk doen: eten koken, 
stofzuigen en allerlei andere klusjes. Het laatste 
jaar namen haar krachten z1ender ogen af en had 
ze veel pijn. Pa was in deze tijd haar grote steun 
en toeverlaat. Honderden malen nep ze: "Woar 
is oons pa". Pa heeft ontzettend veel voor haar 
betekend en gedaan. Dag en nacht stond hij voor 
haar klaar ondanks een gevoel van machteloos
heid bij haar pijnen. Haar grote wens, onver
wachts te mogen sterven zonder iets te voelen, 
is in vervulling gegaan. In het bijzijn van pa is ze 
rustig ingeslapen. Nu is ze weer bij haar zoon Jan. 
Moge God haar belonen voor alle goedheid en 
zorg die ze ons heeft gegeven. Lieve ma, rust in 
vrede. 

Voor uw belangstelling tijdens ziekte en overlij
den van mijn lieve vrouw en onze onvergetelijke 
ma en oma, onze oprechte dank. 

G. Maathuis 
Kinderen en kleinkinderen 


