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Ma, je werd geboren op 10 juni 1918 te 
Haaksbergen. Je was de middelste doch
ter uit een gezin met 2 jongens en 3 meis
jes. Nadat je Toon in Delden had leren ken
nen zijn jullie getrouwd en bij jouw ouders 
in Haaksbergen gaan inwonen. Hier is ook 
de basis gelegd voor het gezin dat zoveel 
voor je heeft betekend. Na twee jaar zijn 
jullie verhuisd naar Enschede en hier werd 
jullie gezin compleet met in totaal ook 5 kin
deren. We herinneren jou als een vrouw met 
een tomeloze energie, we horen je zo weer 
de Marialiedjes zingen tijdens de maandag
was om 6 uur in de morgen. Maar deze ener
gie sprak ook tijdens de vele fietstochten 
die je hebt gemaakt. We denken dan aan 
de landelijke fietsdagen en aan al die da
gen dat je naar je kinderen en kleinkinde
ren fietste. Naast die energie bezat je een 
bijzonder creatief talent, onder jouw handen 
werden knotten wol en lappen stof de prach-

tigste kleding voor je kinderen, kleinkinde
ren, aangetrouwde kinderen en mensen in 
de buurt. Toen de kleinkinderen kwamen 
kon je hier echt samen mee genieten, sa
men lachen als de kinderen dansten in de 
regen in het park. De kleinkinderen keken 
steeds weer echt naar je uit. Naast het rei
zen op de fiets vond je het ook heerlijk om 
naar bijzondere plekken te reizen. Zo ben 
je met Frans 2 keer in Lourdes geweest en 
in Rome. De meest belangrijke drijfveer voor 
jou in je leven was je zorgzaamheid. Lief
devol heb je je man verzorgd die, toen de 
kinderen nog klein waren, ziek werd en in 
1977 is overleden. Zorgzaamheid en staan 
voor je taak hebben je tot het eind geken
merkt thuis bij Herman en Frans. We mis
sen je en zijn heel dankbaar dat je zo lang 
zoveel voor ons betekend hebt. We zijn ook 
dankbaar dat we de laatste dagen van je 
leven samen afscheid van je hebben kun
nen nemen in het ziekenhuis. Dit waren bij
zondere dagen en dat we hieruit een krach
tige impuls mogen halen voor de toekomst. 

Voor uw meeleven met onze moeder en 
oma, en met ons in deze dagen van afscheid 
zeggen wij u hartelijke dank. 

Kinderen en kleinkinderen 




