


Ine Volmer - Visschedijk 

31 juli 1945 16juni 2004 

Midden in het leven .. . 
En dan dat ene moment .. . 

Als iemand plotseling van je heengaat. 
Zonder dat je er vóór die tijd bij stilstaat. 

Moet je met je leven verder gaan. 

Maar het is goed even bij die persoon stil te staan. 

... Op een dansavond in september al 43 jaar geleden, heb ik Ine leren 
kennen. Een week later op de kermis in Oldenzaal was het duidelijk , 
wij blijven bij elkaar! 

Vier jaar later volgde ons huwelijk, waarna wij ons nestje hebben gebouwd 
in Weerselo, een salonwagen van de Fa. Hoogendijk. Hier is ook ons eerste 
kind, een dochter, Bianca geboren. 

Ondanks dat we heel erg gelukkig waren in onze salonwagen, werd er een 
huisje betrokken aan de Van der Capellenstraat, ook in Weerselo. 
Daar werd twee jaar later onze zoon Ronald geboren en daarmee was ons 
gezinnetje compleet. 

Toen de kinderen de schoolgaande leeftijd bereikt hadden, had Ine tijd over 
en kreeg ze een baan als verkoopster bij Neotex. Daar heeft ze een aantal 
jaren met veel plezier gewerkt. 
In 1978 zijn we met ons gezinnetje naar Oldenzaal verhuisd waar we tot op 
de dag van vandaag nog steeds wonen. 

De kinders werden groot, gingen hun eigen weg en stichtten hun gezin. Met 
onze 25"' trouwdag besloten we een verlate huwelijksreis naar Tonnie en 
Minie in Australië te maken. Ine was erg blij met het nieuws dat haar eerste 
kleinkind onderweg was, een dochter die tijdens ons verblijf in Australië 
geboren werd. Er volgden nog drie kleindochters en twee kleinzoons. Zij 
waren haar trots en vreugde. 

Tot haar schrik volgde er in 2001 de diagnose borstkanker. Mede door haar 
geweldige positieve instelling en haar kracht heeft ze dit volledig overwon
nen. 

De laatste jaren heeft Ine op het Bouwhuis gewerkt, waar zij met heel veel 
inzet en plezier werkte. De bewoners noemden haar al gauw Oma Ine. Voor 
haar teamgenoten was ze een steun en toeverlaat voor de meest uiteenlopen
de dingen, voor Ine waren het haar meiden waarmee ze lief en leed deelde. 

Na een volledige binnenrenovatie van haar huis, die nog maar net was afge
rond en waarmee ze heel erg in haar sas was, heeft ze mij woensdagavond 
16 juni 2004 volledig onverwacht verlaten. 

Ine ... ga in liefde, 

Je zult voor altijd in de gezichten en harten van onze kinderen 
en kleinkinderen blijven voortbestaan. 


