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Een Liefdevolle herinnering aan 

Sinds 8 december 2002 weduwe van Antoon Rosink 

Mama werd geboren op 5 november 1933 te Gammelke 
(gemeente Weerselo) op de boerderij, als tweede 
in een gezin van negen kinderen. Het was hard werken 
en de kinderen moesten dan ook waar ze konden 
meehelpen. Het was een t ijd van niet zeuren. 
Zonder dat mama wist wat er gebeurde, werd ze bij 
een buurmeisje achter op de fiets gezet voor haar 
eerste schooldag. Een extra zware tijd was de oorlog. 
Na haar schooltijd ging ze in betrekking bij fami lie 
Snel Iers in Deurningen. Later werkte ze bij Gelderman 
in de spinnerij. Het was in die tijd dat ze bij het 
u itgaan papa leerde kennen en ze trouwden 
op 17 november 1959. Samen gingen ze wonen 
aan de Burgemeester Wallerstraat in Oldenzaal. 
Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren Annieta, 
Mirjam en Louis. Mama wijdde zich helemaal toe aan 
de zorg voor ons en het huishouden. 

Ze wist het altijd gezellig te maken. Ook was ze veel 
mee papa buiten in de moestuin of wandelen en 
fietsen in de twentse natuur. Vaak hebben ze ook met 
de familie een kaartje gelegd. De laatste jaren 
vermaakte ze zich met het lezen van de krant of privé. 
Toen ze Oma werd ging ze helemaal op in haar rol a ls 
oma. Ze speelde graag spelletjes en verwende de 
kle inkinderen met snoep en chips. Moeilijk had ze het 
met het overlijden van haar kleinkind Daisy. 
Over het overlijden van papa op 8 december 2002 
is ze niet meer heen gekomen, temeer omdat bij haar 
de slopende ziekte diabetes al was begonnen. 
Beetje bij beetje liet haar lichaam het steeds meer 
afweten. Ze lag dan ook geregeld in het ziekenhuis, 
maar ze verbaasde ons keer op keer, omdat ze steeds 
weer opkra bbelde en doorging. Het langzaam meer en 
meer afhankelijk worden van anderen viel haar zwaar. 
Het allerergste vond ze dat haar zicht steeds minder 
werd. In april 2013 was het voor haar niet meer langer 
mogelijk om thuis te blijven en is ze naar wooncentrum 
de Scholtenhof gegaan, waar ze op 14 augustus 2014 
is overleden. 

Onze speciale dank gaat uit naar: B.T.K., 
medewerkster Laura Collet en haar collega's, 
de medewerkers van Carine en de medewerkers 
van de Scholtenhof. 

Wij danken ook u voor de getoonde belangstelling 
en medeleven. 

De kinderen en kleinkinderen 


