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Ma is geboren aan het Tiekenveen te Overdinkel, 
als tweede kind uit een gezin van negen. 
Binnen dit gezin heeft ze in haar jeugd, tijdens 
de crisisjaren flink mee moeten helpen. 
Ook voor ons kinderen, heeft ze altijd hard 
gewerkt. Daarbij vond ze nog tijd voor •t lezen 
van een boek of 't luisteren van een hoorspel op 
de radio. 
Haar hele leven was ze geïnteresseerd In alles 
wat er gebeurde in de wereld, deze belangstel
ling bleef zij tot het laatste toe houden. 
Ma was een vrouw die haar stemmingen goed 
liet blijken "Zu Himmel hoch jauchzend zu Tode 
betrübt". Ook wat vakantie betreft, wat een 
mooie tijd was dat, samen op de fiets met alle 
kinderen naar de boerderij in Ootmarsum. En 

later met Pa genieten van busreizen naar het 
buitenland en fietstochten naar Diever. 
Het overlijden van pa, 26 jaar geleden, heeft ze 
op haar eigen manier verwerkt. 
In 1983 is zij naar een aanleunwoning aan de 
Mozartstraat in Losser verhuisd. Hier had zij 
samen met de buren een goede tijd. 
Doordat ma haar linker oog moest missen, kon 
ze verschillende hobby's niet meer uitoefenen. 
Dit heeft haar groot verdriet gedaan. 
Eind 2001 ging ze naar het verzorgingshuis, hier 
was ze niet op haar plek. Na haar heupoperatie 
werd ze opgenomen in het verpleegtehuis. 
Mede dankzij goede verpleging heeft zij hier 
nog vijf jaar kunnen genieten van fijne momen
ten met de kinderen en kleinkinderen. 
Haar kleinkinderen hadden een warm plekje in 
haar hart. In het verpleeghuis hebben wij als 
kinderen het gevoel gehad dat we "thuis" waren 
met ma. 

We hebben genoten van ma en haar sterke ver
halen, het is een boek waard. Ma doe de groe
ten aan Pa en de anderen. 

De afgelopen dagen hebben we samen waardig 
afscheid kunnen nemen van een unieke vrouw, 
onze moeder, oma en overgrootmoeder. 

Graag willen wij iedereen bedanken voor het 
warme medeleven. 


