


In liefdevolle herinnering aan 

Betsie Woorts - Sanders 

echtgenote van Willy Woorts 

Ze werd geboren op 24 mei 1933 te Enschede 
en is op 14 juni 2000 gestorven te Hengelo. 

Na de uitvaartviering in de Thaborkerk op 
19 juni hebben we haar begeleid op haar 

laatste reis naar het crematorium te Usselo. 

Betsie was een bescheiden vrouw die niet op de 
voorgrond trad, altijd eerst aan anderen dacht en 
daarna pas aan zichzelf. Wellicht had ze het van 
'huis-uit meegekregen', als a• in de rij leerde je 
immers vanzelf om te delen als er niet zoveel 
was. Voor iedereen stond ze altijd klaar met een 
kopje thee of koffie, een luisterend oor, goede 
raad of gewoon gezelligheid en vriendschap. 
Maar haar gezin kwam altijd op de eerste plaats. 
En toen haar beide dochters bijna gelijktijdig het 
ouderlijk huis verlieten, kostte het haar in het 
begin veel moeite om haar draai weer te vinden. 
Van haar beide schoonzoons hield ze als 'van 
haar eigen' en toen er kleinkinderen kwamen, 
was dat wel het grootste geschenk in haar leven. 
Ze was een echte 'verwen-oma', het was haar 
nooit te druk en de kleinkinderen waren dol op 
haar. De tuin was een van haar grootste liefheb
berijen en gelukkig heeft ze nog volop ~unnen 
genieten van de bloemen in de tuin en de nieuwe 
woning aa·n de Tom Mandersstraat. 

Betsie was een vechtster, bij haar ziekte heeft ze 
zich nooit neer willen leggen en iedere behande
ling greep ze met beide handen aan, tot het laat
ste toe. Toen de laatste tijd zowel haar lichaam 
als haar geest, haar steeds meer in de steek lie
ten, en ze nog nauwelijks spreken kon, was dat 
voor haar de allermoeilijkste periode in haar 
leven. Ze heeft echter nooit geklaagd en zolang 
mogelijk alles zelf willen doen. Hulp accepteerde 
ze pas als het echt niet anders meer kon ; geluk
kig heeft haar man voor haar kunnen zorgen. 
Enige dagen voor haar overlijden heeft ze heel 
bewust afscheid genomen van haar geliefden. 
Op 14 juni 2000, haar 44' trouwdag, is ze rustig 
heengegaan. 
We zijn verdrietig om het afscheid maar ook 
dankbaar dat langer lijden haar bespaard is 
gebleven. De vele goede en liefdevolle herinne
ringen aan haar zullen ons tot troost zijn . 

Lieve Betsie, bedankt voor 44 jaar liefde en 
trouw; het was goed! 

Lieve mam, bedankt voor al je lieve zorgen. 
Lieve oma, bedankt voor alle lekkere en lieve 

verwen-dingetjes. 
Wij zullen altijd van je blijven houden! 

Voor uw medeleven en belangstelling tijdens 
haar ziek-zijn en bij haar overlijden, danken wij u 
oprecht. 

W. Woorts, kinderen en kleinkinderen 


