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echtgenote van Gerrit Sauer 

• Vriezenveen, 24 februari 1917. 
t Almelo, 15 november 2002. 

Wij denken aan haar als een liefdevolle echtgenote, 
moeder en oma. 
Herinneringen uit onze jeugd zijn grote, maar ook kleine 
gebeurtenissen, tradities of gewoonten. 
Op Sinterklaasavond het door vader verstopte cadeau 
voor moeder, met Pasen de paaseitjes in een netje, de 
karbonade op Oudejaarsavond, op zondagmiddag de 
voetbaluitslag van Heracles op de radio onder het genot 
van een kopje thee, het wecken van groenten uit eigen 
tuin, kleding naaien, de zondagse groentesoep, en niet 
te vergeten de warme deken over je heen, als je ziek op 
de bank lag. 
Dit alles straalde warmte, zorgzaamheid en liefde uit. 

Moeder kende ook stil verdriet, waar ze maar moeilijk 
over kon praten. 
Het overlijden van Herna, amper 13 maanden oud, de 
slepende ziekten en het veel te jong overlijden van haar 
dochter Herma en schoondochter Juul. 

Ook kende ze langdurige perioden dat ze zelf ziek was 
en de zorg voor haar gezin aan anderen moest 
overlaten. Dan zag je in haar de doorzetter om er weer 
bovenop te komen. Klagen deed ze niet om anderen 
vooral niet tot last te willen zijn. 
Ze cijferde zich te vaak weg: voor zich zelf opkomen 
had ze nooit geleerd. 

Klein- en achterkleinkinderen, vervulden haar hart met 
trots en gaven haar gelegenheid hen te verwennen. 

Voor vader was ze een trouwe echtgenote, die hem met 
raad en daad bijstond, en zij was het ook, die door haar 
onmisbare steun het mogelijk maakte dat hij zijn 
vogelhobby zo heeft kunnen uitbouwen. 

De laatste jaren werden voor moeder steeds zwaarder. 
Ziekte en ouderdom legden haar steeds meer 
beperkingen op. Het was voor haar heel moeilijk te 
accepteren dat zij ondanks de goede verzorging en 
aandacht van de Thuiszorg, samen met vader haar 
eigen huis moest verlaten. Eerst gingen ze naar het 
verzorgingshuis de Klokkenbelt en vervolgens naar het 
verpleeghuis het Meulenbelt, waar ze goed verzorgd 
werden. 
Haar inlevingsvermogen, haar wijsheid en geheugen 
bleven sterk. 

Op de avond voor haar overlijden kwam vader, voordat 
hij naar bed werd gebracht, nog even bij zijn Jo zitten. 
Hij pakte haar hand en zei: 
"Zolang samen, ga je me nu verlaten Jootje?" 
Moeder wendde haar hoofd iets naar hem toe en haar 
ogen gaven aan dat ze hem begreep. 
Iets zeggen kon ze niet meer. 

In de vroege ochtend van 15 november om kwart over 
drie is zij, liefdevol omringd, rustig en vredig ingeslapen. 

Lieve Jo, moeder, oma en oude oma, 
bedankt voor alles wat u voor ons hebt betekend. 

U blijft in ons hart. 

Voor uw steun en medeleven getoond bij haar ziekbed 
en overlijden zeggen wij u hartelijk dank. 

Familie Sauer. 


