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Riet groeide op als oudste in een gezin van zeven 
kinderen. 
Mooie jeugdjaren heeft ze gekend, waar ze graag 
over sprak, maar nog jong moest ze haar studie 
los laten, om samen met haar ouders te zorgen 
voor het gezin. Ze ging werken op kantoor te 
Dinteloord. 
Jo reed op de fiets met haar via Dinteloord op weg 
naar Roosendaal naar school en haalde haar 
's avonds weer op en deze twee konden elkaar al 
gauw niet meer missen. 
Op 4 mei 1949 trouwden zij en de eerste twintig 
Jaar gingen ze wonen In het huis aan de Molen· 
straat. 
Haar liefde en zorgen gingen naar haar man en 
haar kinderen René, Jeanne, Marianne, José en 
Ad. 
Samen met Jo stimuleerde zij haar kinderen om 
te studeren en een eigen weg te gaan. 
Op wonderlijke wijze wist ze zich aan te passen, 
om als moeder met haar kinderen mee te groeien. 
In 1969 verhuisde het gezin naar het huis in de 
Prins Bernhardstraat. 
Successievelijk gingen drie van haar kinderen op 
kamers en Jeanne ging trouwen. 
Ze bleef een echte moeder voor haar kinderen. 
Na het uitvliegen van al haar kinderen, leefde ze 
intens mee met het lief en leed van hen en de 
negen kleinkinderen waren haar gro.te trots. 

Mijn lieve vrouw, in mei van dit jaar waren we 
veertig jaar getrouwd. Wat hebben we die dag 
genoten van onze kinderen en kleinkinderen. 
De wijze, waarop we deze dag hebben gevierd 
was voor ons allen één groot feest. Het was voor 
haar de mooiste dag van het jaar. 
Je gezondheid werd minder en zelfs zodanig, dat 
je in het ziekenhuis te horen kreeg, dat je enge· 
neeslijk ziek was. 
Voor de tijd, die je restte, wilde je nog zo intens 
mogelijk leven. Je zorgde er mede voor, dat deze 
tijd voor ons beiden en ons gezin een onvergete· 
lijke tijd zou worden. Je wist, dat je voorgoed van 
mij en onze kinderen afscheid zou moeten nemen. 
Op mijn vraag, waarom je niet kon huilen, zei je: 
"mijn verdriet is zo diep, dat tranen niet kunnen 
helpen." Een echte heilige, zo ze al hebben 
bestaan, zou niet meer indruk hebben kunnen 
maken op mifen ons. Het was voor mij en ons een 
voorrecht, dat we voor je hebben mogen zorgen. 
Lieve ma en oma, je was geweldig. Je was een 
echte moeder voor ons, je kinderen en een fijne 
oma voor ons, je kleinkinderen. 
Niet alleen de herinnering aan jou, maar je hele 
geest zal ons voorgoed bij blijven. 
We zullen je erg missen. 
Veel dank voor alle goeds en liefs, welke je ons 
hebt gegeven. 

Voor _uw b.lijken van belangstelling, betoond bij 
het ziek z11n en het overlijden van mijn vrouw en 
onze moeder en oma, zeggen wij u hartelijk dank. 

Jo van Sprundel 
kinderen en kleinkinderen 

Fijnaart, 2 januari 1990 


