


n danKbare hennnenng aan 

Cornelia Maria Tubbing • de Winter 

Zij werd geboren op 16 januari 1926 te 
Utrecht. Gesterkt door het Sacrament der 

Zieken 1s zij op 3 september 2006 overleden 
te Enschede. 

Afscheid nemen zonder afscheid genomen te 
hebben is hard. Zo had Corrie het beslist niet 
gewild. Toch moeten we afscheid nemen van 
een lieve vrouw, moeder, schoonmoeder en 
oma die ons achterlaat met een leemte die niet 
op te vullen is. 
Haar jeugd bracht Corrie door in Utrecht. Zij 
kwam uit een muzikaal gezin. Er werd thuis 
veel gezongen en piano gespeeld. Ook na haar 
komst naar Losser. In 1962 bleef zij naast lid 
van een koor, zang en pianolessen volgen. 
Totdat haar gezondheid het niet meer toeliet 
haar hobby's te blijven uitoefenen. Dit heeft 
haar veel verdriet gedaan. In Losser werden 
twee zonen geboren, waar ze erg trots op was. 
Corrie was een vrouw waar je van op aan kon. 
Zij was een grote steun voor haar man en 
menig advies van haar kant werd niet in de 
wind geslagen. Als moeder was zij consequent 
en zo begeleidde ze samen met haar man de 
jongens naar hun volwassenheid. 

Toen de zonen trouwden kreeg zij er twee fijne 
dochters bij. De familie breidde zich uit en zij 
werd de trotse oma van 6 kleinkinderen. Als 
oma kon zij het niet nalaten ze lekker te 
verwennen. 
Naast haar taak als vrouw, moeder en oma 
zorgde zij 18 jaar lang voor haar eigen moeder 
die in St-Maartenstede woonde. 
Met volle teugen genoot zij van de vakanties 
die meestal in Italië werden doorgebracht. Bij 
haar 40-jarig huwelijksfeest overwon zij haar 
vliegangst en ging met man, kinderen en klein
kinderen naar Gran Canaria op vakantie. Deze 
reis werd ter gelegenheid van haar laatste ver
jaardag nog eens herhaald. 
Dat een opname in het ziekenhuis zou over
gaan in een langdurig verblijf had niemand 
voorzien. Een kamergenoot van de eerste 
periode schreef haar:" Nogmaals dank voor alle 
bijzondere momenten die we samen mochten 
beleven. Ik ben erg dankbaar dat ik u heb 
mogen leren kennen. U bent een hele speciale 
vrouw·. En zo was Corrie. 

HarteliJk dank voor uw belangstelling en mede
leven. 

Gerard Tubbing 
Kinderen en kleinkinderen 




