
t 
Een moeder sterft altijd te vroeg, 

al wordt zij nog zo oud. 
Je hoopt steeds dat ze nog 

een poosje blijft, 
omdat je van haar houdt. 

Maar als de jaren tellen gaan, 
zij ziek wordt, moe en oud. 

Dan denk je, ach sliep ze nu maar in, 
omdat je van haar houdt 

Onze mama en oma 

Janny Zonder 

is in de leeftijd van 90 jaar op 4 augustus 2001 overleden. 

Ondanks het verdriet, dat je ons op de trouwdag van een 
kleinzoon verliet, overheersen de fijne herinneringen. Samen 
met papa heb je er voor gezorgd, ondanks alle zorgen en 
soms verdrietige momenten, dat wij een onbezorgde jeugd 
hebben gehad. Rustig en weloverwogen was je altijd intens 
betrokken bij het wel en wee van je vier kinderen en later de 
negen kleinkinderen. Godsdienstig als je was heb je veel 
gebeden voor hun welzijn. 
Je hield van gezelligheid en vond het fijn in de nabijheid van 
je kinderen en kleinkinderen te zijn. Na de sluiting van jullie 
kruidenierszaak in Almelo was het voor jou en papa dan ook 
een verademing en een hemel op aarde, dat je de 
vertrouwdheid van dochter Marianne letterlijk en figuurlijk 

naast je wist Vele jaren heb je genoten van je eigen omge
ving en je prachtige tuin in Rijssen. Het was voor jou in 
eerste instantie een schok, dat je deze stek ruim vier jaar 
geleden moest verruillen voor een kamer in het verzorgings
tehuis 'de Parkstede". Je vertrek hier naartoe heb je nog 
enige tijd kunnen rekken om de bloemen in jouw 'hofje", 
zoals je dat zei, te zien bloeien. Tekenend voor je karakter 
en ook dankzij de liefdevolle verzorging was je na enige 
dagen tevreden met je nieuwe huisvesting. Trots op de 
knusse inrichting van de volgens jou mooiste kamer van 
'de Parkstede". Het was jammer, dat de laatste jaren je 
geestelijke vermogens afnamen. Je kon geen kranten meer 
lezen, niet meer de wereldse zaken volgen. De discussies 
over de politieke vraagstukken moesten wij nu ook missen. 
Je betrokkenheid bij de maatschappelijke problemen en je 
politieke voorkeur voor de K.V.P. en later het C.0.A., het je 
altijd met verve naar buiten uitgedragen. Je hebt een goede 
boodschap voor ons achter gelaten. Zonder veel woorden 
wist je altijd precies aan te geven wat de wereld volgens jou 
van de kinderen en kleinkinderen mocht verwachten. Wij 
bedanken je voor al jouw goede zorgen en hopen met de 
hulp van God de kracht te vinden het grote verdriet van 
jouw overlijden te verwerken. Jouw missie is volbracht. Wij 
waren blij en trots, dat jij onze mama en oma was. 

Voor uw medeleven na het overlijden van onze lieve mama 
en oma, danken wij u hartelijk. 

Familie Zonder 
Rijssen, augustus 2001 




