


Zonder Jou 
zal er altijd een leegte zijn 

Margaretha Zweers 

Moeder werd geboren op 25 december 1910 
te Overdinkel. Hier woonde ze een groot deel 
van haar jeugd. Een tijd waar ze vanwege de 
zorgen en armoe met gemengde gevoelens 
aan terug dacht. Ook na de verhuizing naar 
Haaksbergen bleven de zorgen over heersen. 
Tijdens deze jeugd werd zij gevormd tot wie 
ze was. 
Een vrouw met een warm en zacht karakter 
die haar emoties niet aan de buitenwereld 
wilde tonen. 
Een vrouw die er al les voor deed om de 
mensen die ze lief had te beschermen voor 
slechte ervaringen en pijn. 

Ook in haar huwelijk met Gerhard Horst dat 
op 24 november 1938 werd gesloten was ze 
de vrouw op de achtergrond die zorgde voor 
haar gezin. Toch kunnen we zeggen dat ze 
met hem een gelukkig leven heeft gehad dat 
helaas op 1 januari 1977 werd verstoord door 
het overlijden van vader. Samen hadden ze 
vier kinderen gekregen die inmiddels waren 
getrouwd. Deze schonken haar negen klein
kinderen. 
In dezelfde periode van vaders overlijden 
verhuisde ze van de Braak naar de Boeren
maat. 
Moeder moest alleen verder. Toen bleek pas 
hoe sterk ze was, want ondanks haar verdriet 
wist ze toch weer haar huis tot het middel
punt van de familie te maken. 
Ze leefde mee met alles wat haar kinderen 
en kleinkinderen deden. Steeds was haar 

grootste zorg dat de kinderen gelukkig waren. 

Moeder werd 13 dagen voor haar overlijden, 
op 12 juni 1994, overvallen door een beroerte 
waardoor ze in diepe coma raakte en tot het 
einde bleef. 

Nog geen week daarvoor mocht ze de brui
loft meemaken van haar eerste kleinkind. Een 
dag waarop ze met volle teugen genoot van 
alles wat er om haar heen gebeurde. 
De bl ijheid die ze die dag uitstraalde omdat 
ze zag dat haar kleinkind gelukkig was zal 
ons altijd bij blijven. 

Moeder bedankt. 

Voor uw medeleven na het overlijden van 
onze moeder en oma zeggen wij hartelijk 
dank. 

fam. Horst 




