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Dankbare herinnering aan 

Maria Bontjer-Scholte Albers 

Onze moeder en oma is geboren op 13 september 1922 in Zandberg (gem. 
Odoorn). Tot haar 14e jaar heeft ze haar jeugd hier doorgebracht. Daarna is 
ze met haar familie naar Zwartemeer verhuisd, alwaar een nieuwe boerderij 
was gebouwd. Moeder had graag meer onderwijs genoten. Het is altijd haar 
wens geweest om onderwijzeres te worden. Ze moest echter thuis blijven 
om op de boerderij te helpen. In 1954 trouwde ze met Henny Bontjer. Vader 
had de boerderij van opa en oma overgenomen. Hier hebben ze 35 jaar ge
woond. Moeder had het niet altijd even gemakkelijk, maar ze was een door
zetter. De opvoeding van 6 kinderen, het werk op de boerderij etc. en dat 
met een gezondheid die haar wel eens in de steek liet. Samen met vader 
heeft ze zich er goed doorheen geslagen. Ze bleef ten alle tijde een wanme 
belangstelling houden voor anderen en stond voor iedereen klaar. 

Vader en moeder waren trots op hun kinderen. Moeder wilde dat haar kinde
ren volop de mogelijkheden kregen die zij zett heeft moeten missen. Ze was 
dan ook blij dat ieder van de kinderen z'n plek gevonden heeft. Jammer ge
noeg hebben ze niet lang samen kunnen genieten van hun oude dag. Vader 
heeft 1 kleinkind gezien. Hij overleed op24 mei 1991. Nadien kwamen er7 
kleinkinderen bij. Het verdriet en gemis was groot na het overlijden van 

vader, maar moeder is niet bij de pakken neergaan zitten. In voor- en tegen
spoed was ze een actieve en sociale vrouw. Ze genoot als de kleinkinderen 
op bezoek kwamen. Kaarten bij verschillende clubjes; met de auto op pad 
op bezoek bij familie of vriendinnen. Ze was een gelovige vrouw voor wie het 
kerkelijk leven een belangrijke rol speelde. 

Vijf jaar geleden werd ze getroffen door een herseninfarct. Hierdoor is haar 
gezondheid minder geworden. Toch zette ze de meeste activiteiten door. 
Ruim een jaar geleden kreeg ze te horen aan longkanker te lijden. Ze vond 
het verschrikkelijk en had vooral angst haar spraak te verliezen. Toch stapte 
ze met een positieve instelling het proces in. Een operatie volgde met aan. 
sluitend bestralingen. In eerste instantie leken de vooruilzichten goed en tot 
ieders vreugde bleef haar spraak voor het grootste gedeelte behouden. De 
kanker kwam echter onverbiddelijk terug en op 23 november 2000 kreeg ze 
te horen dat men haar niet meer kon behandelen. We zagen haar lijden. 
Iedereen wou haar helpen, maar niemand kon het en dat gaf een machte
loos gevoel. We konden niet meer doen dan er voor haar zijn. 

Op 19 december 2000 ging ze naar het ziekenhuis, omdat ze zich zo be
nauwd voelde. Ze is niet meer teruggekeerd naar haar geliefde huis en om
geving. De laatste 3 weken verbleef ze in het Gasthuis Groningen. Hier had 
ze een eigen kamer die ze zelf kon inrichten met dierbare spullen. Het waren 
moeilijke weken waarin ze veel gebeden heeft en ze het fijn vond om voor
gelezen te worden uit haar gebedenboek. Dit gaf haar rust. Uiteindelijk Is ze 
op 14 maart 2001 rustig en vredig ingeslapen in de nabijheid van haar kinde
ren. Op 17 maart d.a.v. hebben wij haar na een Uitvaartdienst, begraven 
naast vader op hetR.K. kerkhof te Erica. 

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor het medeleven en de belangstel
ling. Tevens willen wij de vrijwilligers van het Gasthuis Groningen bedanken 
voor hun inzet en geboden steun. Tot slot heeft moeder ons met nadruk ge
vraagd iedereen hartelijk te bedanken voor de mooie (zelfgemaakte) kaar
ten, brieven en bloemen die ze tijdens haar ziekte heeft ontvangen. 
Daarbij stuften wij ons graag aan. 

Ueve moeder, wij zullen jou missen. Je laat bij ieder van ons een leegte 
achter. Echter in onze gedachten zal je altijd bij ons blijven als onze lieve en 
hartelijke moeder en oma! Rust zacht. 

Jouw kinderen en kleinkinderen. 


