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Haar laatste middag was een leuke middag. ze heeft met 
vnend1nnen gekaart en veel gelachen En op het eind 
van die middag is ze plotseling uit het leven gestapt en 
daardoor laat ze ons verslagen achter 

Moeder was iemand die midden in het moderne leven 
stond Ze was maatschappelijk heel betrokken· tot op 
haar laatste dag spelde ze de krant en vormde zich over 
alle gebeurtenissen een eigen mening Daarnaast was 
ze de spil van het gezin. Ze wist van alle kinderen en 
kleinkinderen de details van hun leven welke opleiding 
ze volgden. wanneer ze welke examens hadden. wat 
hen bezig hield En ze was trots op hen- altijd als ze over 
haar kinderen of kleinkinderen sprak, kreeg ze de tranen 
in haar ogen. 

Na de dood van haar man had ze moeilijke jaren Ze ging 
kort daarna ook weg uit de haar zo vertrouwde woning in 
de Ambtstraat Een tijdje was ze bang dat ze door deze 
verhuizing minder aanloop zou hebben. maar dat is haar 
ontzettend meegevallen Uiteindelijk heeft moeder 1n de 
Joke Sm1tstraat haar draai goed gevonden 
Over ha.ar eigen moeilijkheden hoorde Je haar nooit; al
leen indirect kon Je er wat van merken. Ze wilde immers 
niet beklaagd worden 

Ze wilde zelfstandii;i en onafhankelijk ziJn en dat lukte 
haar dankzij haar eigen woning en eigen auto. Ze was 
een ijzersterke persoonlijkheid, zowel lichamelijk als 
geestelijk: ze probeerde altijd iedereen uit de problemen 
te tillen. Bij het overlijden van papa was zij een rots in de 
branding en zij was het die haar kinderen troostte en niet 
andersom. 
Ze vond zichzelf geen moeder die verzorgd en opge
beurd moest worden, maar een moeder die voor anderen 
moest zorgen. En dat deed ze met hart en ziel. Niemand 
klopte vergeefs bij haar aan. Als je haar je problemen 
vertelde, hielden die haar lange tiJd bezig en kon je er 
zeker van zijn dat ze met Je meeleefde. 

In alle fasen van haar leven is ze enorm gastvnj ge
weest; iedereen kon bij haar binnen lopen. nooit was er 
eentje teveel. Haar kookkunst was groot. Ze had uitge
sproken groene vingers en dweepte met haar balkonne
tje. Ze eiste van haar kinderen dat ze tot in de puntjes 
verzorgd waren en dat was ze zelf ook altijd 

Als Je op bezoek kwam, stond moeder/oma Je op het 
eind van de gang op te wachten en na het bezoek stond 
ze je op diezelfde plek uit te zwaaien. Naast alle goede 
herinneringen die we aan haar hebben, zal dat vertrouw
de beeld van de laatste Jaren ons nog lang bijblijven 

Moeder. jij bond de familie samen. Nu jij er niet meer 
bent. zullen wij zelf een manier moeten vinden om die 
band gestalte te geven 

Oma. je was geweldig en we zullen Je hartelijkheid en 
belangstelling missen 

Voor de vele blijken van belangstelling bij het overlijden 
van moeder en oma danken wij u hartelijk. 

Kinderen en kleinkinderen 

Almelo, 9 augustus 2000 




