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Ons Ma werd op 13 september 1923 geboren op erve 
't Schöppert in het landelijke Volthe. In de nacht van 
20 maart 2015 is ze op 91-jarige leeftijd thuis vredig in 
haar slaap overleden. Op woensdag 25 maart hebben 
we haar bij Pa op het kerkhof in Denekamp begraven . 

Op 29 mei 1951 zijn Ma en Pa getrouwd. Ze gingen 
in het Denekamper Achterveld op BD20 wonen. 
Opnieuw midden in de natuur, bij het Strooihuizen, 
waar ze zo van kon genieten." Ik woon toch in een 
levend schilderij", zei ze trots. Ma en Pa kregen 
negen kinderen: Hans, Marjo, Bennie, Josje t , Jos, 
Henk, Elsje t, Trudy en Gerda. Het is voor Ma, die zo 
toegewijd was aan haar kinderen , heel toepasselijk dat 
ze op de verjaardag van haar oudste kind is overleden. 
Ma was een warme, zorgzame en lieve vrouw, moeder, 
oma en overgrootmoeder. Haar leven stond volledig in 
het teken van haar gezin en was gebaseerd op een diep 
geloof in God en mensen. Samen met Pa onderhield 
en verzorgde zij een groot gezin waarvan ook haar 
schoonmoeder jarenlang deel uitmaakte. Daarnaast 
was ze ook volop betrokken bij het boerenbedrijf: van 
schoven binden tot varkens voeren, van groente en fruit 
inwecken tot baklever- en bloedworst maken. 

Ma en Pa vormden een sterk duo. Pa deed vooral 
de externe taken en zorgde voor het hoofdinkomen. 
Ma zorgde met veel energie en warmte voor de 
huishouding, voeding en opvoeding van het gezin. 
Ma bracht de zachte toon en wist waar nodig scherpe 
kanten er af te halen. Zij gaf schoonfamilie het gevoel 
heel welkom te zijn. Als oma en opa konden ze enorm 
genieten van hun zestien kleinkinderen, die maar wat 
graag in en om de boerderij speelden en kattenkwaad 
uithaalden. Van vier andere kleinkinderen hebben ze 
helaas te vroeg afscheid moeten nemen. De laatste 
jaren samen waren niet altijd gemakkelijk door Pa's 
ziekte. Na zijn overlijden wist ze de draad weer op 
te pakken en kon enorm genieten van de kleine en 
grote dingen in haar leven. Zo kwamen er veertien 
achterkleinkinderen (en de vijftiende is op komst) . 
Ook die zijn haar allemaal even lief. Ze kon intens 
gelukkig zijn met dat jonge leven om zich heen. Ook 
in haar fysiek mindere perioden was Ma altijd in staat 
haar levensvreugde en humor vast te houden. "Ok al 
löpt nich mèèr zo best, lis noch veuls te mooi hier." Na 
een valpartij in januari , met een beenbreuk als gevolg 
en de daarop volgende revalidatieperiode, kwam ze 
vrijdag 13 maart gelukkig weer thuis. Haar gezondheid 
verslechterde echter in die laatste week snel. Het 
was haar wens dat haar leven in de eigen vertrouwde 
omgeving zou mogen eindigen. Heel mooi, dat die 
wens is uitgekomen. In haar positiviteit en optimisme 
was ze een sterk voorbeeld voor ons allemaal. 

Wij danken u hartelijk voor uw belangstelling en 
medeleven rondom het overlijden van ma. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen 


