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Moeder werd als eerste kind geboren uit een gezin van 6 kinderen . In 
Lemelerveld groeide ze op met haar drie zussen en twee broers. Binnen het 
gezin vervulde zij duidelijk de zorgzame rol van 'de oudste' , wat gebruikelijk 
was in die tijd . In haar jonge jaren koos zij er daarom waarschijnlijk ook voor 
om de richting van de verpleging op te gaan. Zo werkte zij als verpleegster 
in het ziekenhuis in Oldenzaal , alwaar zij voor het eerst Frans ontmoette. 
Moeder was een charmante, sociale en lieve vrouw. Eigenschappen waarmee 
ze als zuster patiënt Frans al snel voor zich won. Op 4 augustus 1952 
trouwde zij haar Frans. Samen kregen zij 4 zonen en 1 dochter. Haar gezin 
was haar trots. Ze vond het heerlijk om voor 'de jongens en Marieke' te 
zorgen, maar vond het vooral ook fijn om met zo'n groot en verzorgd gezin 
gezien te worden . Vooral de talrijke familievakanties in Zoutelande waren 
haar dan ook bijzonder dierbaar. Er volgde een gelukzalige periode waarin 
ze samen met papa genoot van haar gezin en volop bouwden ze aan hun 
houtverwerkingsbedrijf HBS. Trots was ze op ons en dat stak ze niet onder 
stoelen of banken. Moeder bekrachtigt dit altijd met de gevleugelde uitspraak: 
'Als ik niet van jullie houd, wie dan wel?'. 
In 1990 kwam de grootste klap in het leven van haar en papa, ze moesten 
voorgoed afscheid nemen van hun oudste zoon Frans. Ondanks de forse 
impact van dit verlies is ze toch met opgeheven hoofd verder gegaan. Via 
bridgen, tennissen en kegelen onderhield ze haar vriendschappelijke 
contacten. Volgens papa was mama niet sterk in bridgen, maar zij ontving 
als dorpskampioen een ware bokaal en papa kreeg symbolisch een eierdop 
verpakt in zilverpapier. Bokaal en eierdop sierden maanden onze woonkamer. 
Bovenal was moeder een echte Sallandse Bourgondiër. 

Met alle liefde schotelde ze ons de meest smakelijke, seizoensverse 
gerechten voor. 'Kom, laten we gezellig nog iets gebruiken ... ', dat hoorde 
je altijd als je met haar op stap ging. 
Een bezoek aan de Gervelink was tot het laatste moment ondenkbaar zonder 
een sigaretje en 'lekker iets te eten of te drinken'. 'He, doe niet zo ongezellig, 
neem toch nog iets', die uitspraak zullen velen zich levendig herinneren. 
Ook zonder bezoek kon moeder genieten van een mooi bloemstuk, vogels 
in de tuin en haar luisterboeken. Moeder was lief, trots en wijs en velen 
van ons hebben met haar goede en diepgaande gesprekken mogen voeren. 
Met haar bijzonder sterke sociale antennes en luistervermogen voelde zij 
snel en feilloos aan wat er aan de hand was en kon ze je op een uiterst 
prettige manier vooruit helpen. 
Al weer bijna drie jaar geleden overleed op tachtigjarige leeftijd haar geliefde 
Frans. Dit verlies van haar steun en toeverlaat drukte een aanzienlijke 
stempel op haar gezondheid en langzaamaan leverde ze in op de door 
haar zo gewaardeerde privacy. Enkele weken na een herseninfarct heeft 
ze ons in de nacht van 5 juli rustig en kalm verlaten. 

Onze dank gaat uit naar hen die haar hebben gesteund en bijgestaan in de 
laatste moeilijke jaren. In het bijzonder danken wij Ria voor 30 jaren 
intense, oprechte zorg en aandacht voor vader en moeder. Ook danken 
wij de medewerkers van Carin!, die het voor haar mogelijk hebben gemaakt 
om op haar vertrouwde plekje aan de Gervelink te blijven wonen. 

Mam dankjewel! 
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