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Ma werd geboren aan de Castorweg in een liefderijk, 
zeer hecht en groot gezin. Die sterke band met haar fa
milie is er altijd gebleven vooral met haar moeder. Ook 
toen ze al getrouwd was moest ze toch elke dag even 
haar moeder zien. Ze liep dan gerust helemaal van de 
andere kant van de stad, waar ze woonde, met de kin
derwagen naar de Castorweg. 
Ze trouwde in 1952 met pa die ze op een dansavond 
in Oldenzaal had leren kennen. Ze waren feitelijk twee 
tegenpolen, pa de uitbundige man die van feestvieren 
hield en graag in de belangstelling stond, ma, bescheiden 
op de achtergrond, maar altijd klaar staand voor haar ge
zin en familie . Misschien dat ze daardoor juist zo goed 
bij elkaar pasten. 
Zelden zullen de typeringen die op een rouwkaart staan 
zo passen als bij ma. 
Eenvoud: Nooit deed ze zich anders voor dan ze was, ze 
was vaak zelfs té bescheiden. 
Hartelijkheid: Iedereen was altijd welkom en kon alles 

van haar krijgen. 
Bezorgdheid: Deze deugd is niet altijd gemakkelijk voor 
haar geweest. Ze maakte zich altijd zorgen hoe het met 
ons ging en zou nooit gaan slapen voor wij weer veilig 
thuis waren. 
Liefde: Die voelde je als je in haar buurt was. Wat genoot 
ze als haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkin
deren langs kwamen. 
Het naaien en verstellen van kleding was haar grote 
talent waar de familie graag gebruik van maakte. Ook 
maakte ze vele jaren de kostuums voor 't Stork'n Nus. 
Bij ATC was ze zo geliefd door haar tomeloze inzet en 
vriendelijkheid dat ze benoemd werd tot erelid van de 
vereniging. 
Haar grote hobby's waren kaarten en allerlei spelletjes, 
maar haar wekelijkse bingoavond was háár avond waar 
ze intens van genoot. 

In januari kreeg ze te horen dat ze ernstig ziek was. On
danks haar afnemende gezondheid vond ze de kracht in 
haar sterke geloof aan God hiermee om te gaan. 
De laatste paar weken ging het echter snel bergafwaarts. 
Gelukkig hebben we aan haar wens om in haar eigen 
vertrouwde omgeving te sterven kunnen voldoen. 

Ma, bedankt voor alles wat je voor ons hebt 
gedaan en betekend. 

De kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. 


