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:-a een gezongen eucharistieviering op 4 december in 
de parochiekerk van Sint Jan de Doper in Keijenborg 
hebben we haar te rusten gelegd op hel kerkhof aldaar. 
Ma groeide op in een gezin van zeven kinderen aan 
hel Baakse Voetpad Haar vader had daar een kolen· 
handel en \'Crdiende wat bij m:t llompen en een 
kleine boerderij. Toen ze tien was o,erlecJ haar 
moeder. Dat heef! een grole stempel gedrukt op haar 
leven. Een tante kwam in de huishouding en uls 
oudste meisje rustte een grote vemntwoording op haar 
kleine schouders ~a de lagere school bleef ze thuis 
werken. en na de ooclogsjaren kwam ze in Zu1phen ,n 
betrekking. Toen ze 23 was kreeg ze TBC en moest ze 
naar het sanatonum. In 1953 !rouwde ze met pa: ziJ 
gingen wonen op pa's ouderlijke boerderij 'De 
Woldennoat' in Velswijk terwijl zijn ouders er bij in 
woonden. Hei "'aren geen gernallelijke jaren, met 
weinig wooo· en leefruimte op ''t gootje' Ze werkten 
keihard. dag en nacht. tcrwijl moeder ook nog de zorg 
had voor de drie kinderen. Pas toen het bedrijf na jaren 

\'an Luinigheid 10 1972 flink uitbreidde 1.. ... am er meer 
lucht, winst en welvaart. In 1988 kreeg ma een 
hnnaanval en sindsdien zou haar gezondheid lang· 
zamerhand afnemen. Toen vader ziek werd was ze wel 
m staal hem helemaal zelf Ie verzorgen, en dat was 
haar trots. Zijn overliJden in 1994 was een zware klap 
voor ma: ze waren altijd samen. Vijf jaar geleden 
vernuisde ze weer terug naar Hengelo, en een jaar 
geleden vond ze haar plek in 'De Bleijke'. z.e kon er, 
ondanks de goede zorgen. moeilijk wennen. 
Ma was een intelligente en vooruitstre,·eode vrouw. 
In het bedrijf en ID de "ere Id wist ze haar ogen goed 
de kost te geven. Ze was de vcrbmdende schakel 
lussen verleden en toekomst. M,1 was een strenge, 
maar rechtvaardige vroaw en moeder, die zich 
opofferde voor het bedrijf en hel gc1in In baar schaar· 
se ,nJe uren vond ze ujd om zelf kleding te maken en 
legde ze graag een kaartje. Het wegvallen van trouwe 
kaartcrs maakte haar eenzaam; ze kon slecht alleen 
zijn, maar ze had veel aandacht van haar zussen. Ze 
was echt trots op haar kinderen en vooral baar klein· 
kinderen. 
\fa leefde ,anuit een eenvoudige. vrome boeren· 
wijsheid. Onverwacht. niet alleen. 1s ze gestorven; 
moge ze nu samen mel pa thuis zijn 10 het hemels 
Vaderhuis. 
Voor al uw blijken van belangstclling biJ het o,·erlijdcn 
van onze moeder en oma zeggen \\C u oprecht dank. 
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