
"Laat ieder in zijn waarde" 



Wilhelmina Berendina de Witte-Starink 
echtgenote van 

Albertus Antonius de Witte 

Gehoren te Colmschate op 18 mei 1918 en van ons heengegaan op 
29 april 1998 te Colmschate. 

Zij kwam uit een geû n van .leven kinde,·en. 
Van kindsbeen af leerde LC klaar te staan voor iedereen d ie 
binnenkwam in café Starink. Mientje was er geliefd. Ze bcLat de 
kunst 0111 grnpjes te maken waar iedereen mee weg kon. Ze waren 
allemaal welkom. Stand. rang of geloof maakten voor haar geen 
verschil. 

In 1949 ging ze het huis uit om met flats te trouwen. 
Hun eerste huwelijks jaren waren niet altijd gemakkelijk voor haar. 
Er toe bijdragen dat alles in harmonie verliep. vergde heel wat cre
ativiteit en doorLettingsvermogen. 

Ilennie's overlijden was een hele zware klap. 
Bij Maria en de ll . Gerardus vond ze veel steun. Ze putte kracht 
uit haar geloof. Ook een flinke wandeling in de natuur gaf haar de 
nodige ·· vita-micntjcs .. . 

Waar ma voorbij kwam waren er vrolijke gezichten. 
Als echtgenote was ze erg znrgzamn en nabij. Ze was en bleef haar 
hele leven de vrouw waarbij iedereen welkom was. 
Ma bezocht vol belangstell ing de sporten van haar kinderen en 
kleinkinderen. Toen dat niet meer kon, bleef Le het volgen op af
stand. De kleinkinderen hadden een wam1e plaats in haar ha11. 

" De Wille hoeve·· was voor haar een plek waar ze genoot van fa. 
miliege1.ell igheid. rust en natuur. De overgang naar P.W. Janssen 

Mina, je was een zorgzame vrouw voor mij, en voor 
onze kinderen een lieve moeder. Ma bedankt. 

Lieve ma, we bedanken jou oprecht voor al het 
moois wat we hebben meegekregen. ,Je kinderen. 

We bedanken al het personeel van P.W. Janssen die 
ma omringd hebben in haar laatste jaren. 

We dan ken u allen hartelijk voor uw medeleven. 




