
t 
Ter nagedachtenis aan 

MINA WORM 

Mina werd op 13 november 1913 geboren te 
Giesbeek. In 1969 kwam zij naar De Losser
Hof, waar zij op 30 juli 1985 rustig van ons is 
heengegaan. Op 1 augustus d.a.v. hebben we 
· na een Eucharistieviering op De Losser-Hof· 
voorgoed afscheid van haar genomen in 
Usselo. 

Mina was het tweede kind uit een gezin met 
vijf kinderen, waar zij bijna tot haar 50-ste 
jaar door haar ouders met veel liefde en zorg 
Wtlf'd omgeven. Dat Mina daarbij in een tijd 
die maar weinig voorzieningen kende voor 
geestelijk gehandicapten, ook een beetje werd 
verwend en ontzien, zal niemand hen kwalijk 
nemen. Nadenkend over zoveel jaren zorg 
voor je kind, maakt je alleen maar stil. .. 
Na de dood van haar ouders werd Mina opge
vangen, door haar zus Anna, die zich tot op de 
dag va'n vandaag voor haar verantwoordelijk 
is blijven voelen, anders gezegd: antwoord 
heeft proberen te geven op Mina zoals ze was. 
Samen met anderen zocht ze naar een plek 
waar Mina nog gelukkiger zou kunnen zijn. 
Eerst in 1965 in een dagverblijf in Didam, la
ter in 1968 in een klein tehuis in Terborg. 

Tenslotte kwam Mina, omdat haar gezondheid 
zo snel achteruit ging, in 1969 naar De Losser
Hof. 
Ook daar hebben mensen geprobeerd haar ge
lukkig te maken. Hoe vaak haar ogen ook ge
sloten waren, hoezeer het leven ook langs haar 
heen scheen te gaan. er waren ook momenten 
waarop Mina erg wakker was en vol intresse 
om zich heen keek. Dan zei ze 'goeie middag', 
dan zong ze een liedje mee uit haar kinderja
ren, dan leefde ze ... 
Ruim een jaar geleden toen ze slechter ging lo
pen en steeds zwakker werd , zijn overwegend 
jonge mensen met veel invoelingsvermogen en 
fantasie doorgegaan om te weten te komen 
wat zij prettig vond. Waar zij zich verzette 
omdat de eisen te groot waren, traden zij 
terug. Waar zij aangaf plezier aan dingen te be· 
leven, daar stimuleerden zij. Zo deed ook de 
familie. Met haar ogen gesloten, stil zittend in 
haar stoel, hoorde zij er helemaal bij . 

Niemand heeft zichzelf gemaakt, 
blijft echter door God aangeraakt. 
Dat kunnen geloven wordt vandaag gegeven 
aan wie nadenkt over jouw bijzondere leven. 

Mina, dank je wel en rust in vrede! 

Voor uw blijken van medeleven en belangstel 
ling betuigen wij u onze oprechte dank. 

De familie van Mina. 




