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Moeder is op 1 maart 1923 in de Lutte geboren. 
Hoewel het leven vroeger zwaar was, sprak ze 
altijd met liefde over die tijd met al haar broers en 
zussen. Die zijn in haar verdere leven altijd een 
belangrijke rol blijven spelen. 
Als jong meisje ging ze de deur al uit en kwam ze 
in betrekking bij de familie Slingeman. Daar heeft 
ze veel geleerd, o.a. het koke n voor grote 
gezelschappen wat ze met veel liefde deed . 
Op 6 mei 1950 trad ze in het kerkelijk huwelijk. 
Haar huwelijk met Fons werd bezegeld met maar 
liefst twee tweelingen. Allemaal jongens. Ze zei 
altijd dat ze heel graag een dochter had willen 
hebben, maar ze was een echte "jongens" moeder. 
Ze genoot ervan om met haar jongens te stoeien 
en ondeugd uit te halen. Ook werd er geregeld 
gekaart en gedobbeld (mens erger je niet). Met 
vrienden en familieleden werd er tot de vroege 
uurtjes driftig gekaart. Het gewonnen geld werd in 
e~n pot venameld en daarvan gingen ze dan heerlijk 
uit eten. 

1---Iaar leven stond in het teken van zorg. Zorg voor 
haar gezin, maar ook de zorg voor de dieren. In 
Oele was ze de drijvende kracht achter de 
kalvermesterij. Handelen zat in haar bloed en dat 
kon ze als geen andere. Ze genoot van alle mensen 
die bij haar in de keuken op de koffie kwamen. 
Laatste jaren heeft ze met Pa in Oldenzaal mogen 
genieten van haar oude dag. Na het plotseling 
wegvallen van Pa, heeft ze dicht bij haar familie 
nog mooie jaren gehad. 
Helaas ging het met haar gezondheid steeds slechter 
en liet haar geest haar in de steek. Terugkerend 
naar Stad Delden, de plaats waar ze het langst 
geleefd heeft, bezorgd e het Verpleegtehuis 
St. Elisabeth haar nog een prachtige tijd. 
Op vrijdag 29 december heeft moeder in het bijzijn 
van haar kinderen en kleinkinderen het Sacrament 
der Z iek e nzal ving ontvangen door Pastor 
Huisman. Zaterdagochtend 30 december sliep 
moeder vredig in. 

Rust zacht lieve moeder en oma. 

Hans & Anita, Fons & Trudy 
Ron & Jolanda, Rob & Ilannie 

en kleinkinderen 

Voor u\v belangstelling en med eleven bedanken 
wij u hartelijk. 


