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Heel bijzonder, heel gewoon, 

Gewoon een heel bijzondere vrouw ... 
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Op 7 oktober 1917 te Weerselo is ons ma geboren. 
Zij groeide op in een gezin van 9 kinderen. 
Het gezin bestond uit 3 jongens en 6 meisjes waaronder 
haar tweelingzus Lenie. 

Op jonge leeftijd is ma verhuisd naar Hengelo waar ze een 
groot gedeelte van haar leven heeft doorgebracht. 
Ook de oorlogsjaren heeft ma in Hengelo doorgemaakt. 
Na de tweede wereldoorlog leerde ze Pa kennen. Het was 
liefde op het eerste gezicht en hebben elkaar vervolgens 
nooit meer losgelaten. 

Op 7 november 1953 trouwden ze samen en kregen 2 kinderen 
die ze met heel veel liefde hebben grootgebracht. Het gezin 
was voor ma heel belangrijk en samen met pa genoten ze 
hier volop van. Toen de kleinkinderen kwamen waren ze 
trots en gelukkig. De kleinkinderen kregen veel liefde van 
oma en opa. Dagjes weg, oppassen, logeerpartijtjes niets 
was hun te veel. Ma hoopte altijd nog om een achterkleinkind 
mee te maken. Dit leek haar zo mooi, een vierde generatie 
maar dit heeft ze helaas net niet mee mogen maken. 

Samen met pa had ma veel hobby's. Fietsen was hun lust 
en hun leven samen met Leida en Frits. 
Wat genoten ze van de natuur en van elkaar. 
Op vakantie gaan was ook een vaste prik. Oostenrijk, 
Duitsland, Zwitserland en Italië hebben ze bezocht en niet 
te vergeten Scheveningen. Een aantal keer per jaar brachten 
ze een bezoek aan haar tweelingzus Lenie en Jaap in 
Scheveningen. Een hapje en drankje aan de boulevard, 
varen met boot of een bezoekje aan de markt. 
Wat een genieten! 
"Ik heb een mooi leven gehad en zou het zo weer overdoen 
met Pa"! Dit was dan ook wat ma vaak tegen ons zei . 

Ma was een gezonde, sterke vrouw vol levenslust tot op 
het laatst. Het moment dat ze verder moest zonder Pa was 
wel even slikken. Haar maatje waar ze zoveel van hield 
was er plots niet meer. Toch was het beter dat zij overbleef 
zei ze altijd. Kort na het overlijden van Pa kreeg ma het 
trieste bericht dat haar been geamputeerd moest worden. 
Tijd voor verwerking was er nauwelijks. Er kwam een lange 
tijd van revalidatie maar toch bleef ze sterk en vol doorzet
tingsvermogen. 
Nooit klagen en zo positief tot op het laatste moment. 
Haar laatste wens is dat ze thuis zou mogen sterven zonder 
pijn. Dit is dan ook uitgekomen door de geweldige zorg van 
haar kinderen en lieve buren. 

Ma bedankt voor alles wat je voor ons hebt betekend en 
gedaan hebt! 

Voor uw bl ijken van belangstelling en medeleven na het 
overlijden van ma, zeggen wij u hartelijk dank. 

Kinderen en kleinkinderen. 


