
Een beknopt levensverhaal van onze moeder en tevens een woord van dank

Moeder Elsje werd geboren op 4 mei 1921.

Ze was het vijfde kind uit het gezin dat later 10 kinderen telde. Elsje had 5 broers en 4 zussen.
Ze groeide op in de boerderij aan de Riegshoogtendijk en mocht na de lagere school haar moeder 

helpen in de huishouding. 

Op 5 juni 1946 trouwde ze met haar Hendrik. 
Omdat er zo kort na de oorlog gebrek aan woonruimte was, mochten ze een kippenhok van haar 

ouders inrichten als woning. Toen haar broer dit ter ore kwam, wilde hij dit ook wel, dus werd het 
hok in tweeën gedeeld.  

Op die plek mocht ik in 1947 het levenslicht aanschouwen. Mijn beide broers werden ook aan de 

Riegshoogtendijk geboren: Albert in 1950 en Henk in 1953.  
Toen Albert geboren werd, woonden ze al iets comfortabeler: in het huisje van mijn moeders opa.  

In 1953 verhuisden we naar een mooie nieuwe huurwoning aan de Kerkenkavel. Daar heeft ons 

gezinsleven zich voor het grootste deel afgespeeld.  
Er kwamen 9 kleinkinderen en 15 achterkleinkinderen. De laatste, Vie, haar naam betekent leven,  

werd 14 dagen geleden geboren. Moeder heeft haar nog op een filmpje mogen zien. 

In 1991, niemand hield het voor mogelijk, verhuisden ze naar een appartement in Hoogeveen. 
Toen er vanwege gezondheidsproblemen uitgekeken moest worden naar een zorginstelling, had 

Hollandscheveld tóch hun voorkeur. 
Ze hadden geluk: in augustus 2001 kregen ze het mooiste plekje in 'De Beatrix'. Ze waren weer 

terug waar ze begonnen waren: aan de Riegshoogtendijk.  
 

Samen hebben ze hier, tot vaders overlijden, 3 jaar met veel plezier gewoond. Moeder daarna nog 
twaalf jaar alleen. Wat heeft ze genoten van haar uitzicht, de zwarte paarden in de wei, het groeien 

van de mais en de ooievaars op het nest.  
Ook beleefde ze veel genoegen aan het op orde houden van haar huishoudinkje in het 

appartement, schortje voor, alles volgens een strak schema. En op háár manier. 

Voor activiteiten buitenshuis had ze weinig interesse, ook in het verleden niet.  
Wel vond ze het fijn bezoek te ontvangen en zo op de hoogte te zijn van alle nieuwtjes.  

Haar zus Jo kwam om de veertien dagen. Op zaterdagmiddag, met de taxi. Ze hebben heel wat 
afgebabbeld, samen.  



Vroeg ik moeder later: 'Hoe was het met tante Jo?' dan hoorde je wel eens: 'Onze Jo wet altied 

alles beter.'  
Sprak ik dan later tante Jo, dan was het: 'Oh, oh, wat is't toch een wrabbe!' 

Maar écht ruzie maakten ze gelukkig nooit. 
Ook door haar broer Freek werd ze trouw bezocht. Altijd bleef hij in haar ogen het kleine broertje: 

ze had immers als 10 jarige al op hem gepast. Samen met hem haalde ze herinneringen op aan 
vroeger. 

Moeders vrijwilligsters, Johanna en Willie, moeten hier ook zeker genoemd worden. Met Johanna 

is ze vorige week nog naar het winkeltje geweest en Willie bracht haar die dag nog knieperties.  

Dankbaarheid, respect en waardering hebben we voor alle medewerkers van 'De Beatrix'. 
Verschillende verzorgenden die ik heb gesproken, vertelden: als je de dingen deed zoals zij het 

graag wilde, kon je met haar lezen en schrijven. En we hebben ook wel van haar geleerd. 
Van een aai over haar bol of een knuffel voor de nacht werd moeder blij. 

Ze kon dan zeggen: 'Ze magt mij geleuf ik toch nog wel.' Warme zorg, noemen we dat. 

Ook een woord van dank voor de vele bezoekjes van de kerk, bezoekdames, ouderlingen en 
dominee van der Wind voor haar geestelijke verzorging.  

Trouw beluisterde moeder de kerkdiensten via de kerkradio. De liederen werden met krakende 
stem meegezongen. 

Moeder, je stem zullen we niet meer horen. 

Wie je voor ieder van ons persoonlijk was, dragen we mee in ons hart.  
 

Ik geloof dat je bent teruggekeerd  
naar de Bron van Liefde  

die jou dit leven schonk

Namens de familie wil ik u allen hartelijk danken voor uw aanwezigheid vandaag. 


