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missiewerk in Birmingham, Ala, van 1999 tot 2000, waar ze vele blijvende vriendschappen maakte. Ze is altijd zeer
gemakkelijk in de omgang geweest en maakte overal vrienden. Ze genoot van handwerken en ze hield van lezen,
quilts maken, tuinieren en wekken. Haar grootste zegeningen waren haar familie, vooral haar kleinkinderen en achterkleinkinderen. Ze laat achter haar kinderen Kenn (Linda) Hansen uit Cub River, Idaho; Bob (Carlee) Hansen, uit
Preston; Ed (Ann) Hansen, uit Preston; Verl (Julie) Hansen, uit Preston; en Louise (Steve) Somsen, Wayan, Idaho;
20 kleinkinderen, 48 achterkleinkinderen en 48 achter-achter-kleinkinderen. Voor haar zijn overleden haar ouders,
haar echtgenoot Arkie, en een kleindochter, Cindy Harris. Herinneringen en medeleven kunnen met de familie worden gedeeld op: www.webbmortuary.com. Gepubliceerd op 14 juli 2013 in de Logan Herald Journal.
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BEZOEK UIT AMERIKA: KEn FOwLER [5849] En JEAnIE SOMSEn [773]

v.l.n.r. Ken Fowler [5849], Jeanie Somsen [773], Aukje v.d.
Voogd en Theo Somsen [227] op de tennisbaan in Vaassen

v.l.n.r.: Hanna Somsen [392], Ken Fowler [5849], Yvonne
Reijs-Edel [3926], Theo Somsen [227], Jeanie Somsen
[773] tijdens een etentje bij Johan in Epe

v.l.n.r.:Theo Somsen [227], Jeanie Somsen [773], Hanna
Somsen [392], Johan Somsen [1089] bij Johan thuis in Epe
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v.l.n.r.: Yvonne Reijs-Edel [3926], Jeanie Somsen [773],
Johan Somsen [1089], Ken Fowler [5849] in het KröllerMüller museum in Hoenderlo.

Geboren:
18-08-2013: Amante Juliana Johanna (Amante) [7709] d.v. Albertus Reinier van Roekel [2852]
en Lissa Carine van Roekel [5074]

De nieuwe Somsen nieuwsbrief 10 verschijnt in februari 2014.
Graag voor 15 januari 2014 Uw copij aanleveren.
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Website: www.somsen.org

Amante [7709]

Gehuwd:
Geen opgave ontvangen
Overleden:
24-07-2011: Mildred Pauline (Polly) Bear [3506], 72 jaar, Grantsburg, WI. USA
12-04-2013: David A. (Dave) Voskuil [7701], 73 jaar, Green Bay, WI. USA
12-07-2013: Lera Louise Burbank [7708], 87 jaar, Preston, MN. USE
02-11-2013: Leith Ray Somsen [900], 87 jaar, Soda Springs, ID. USA
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Polly [3506]
Dave [7701]

Ken Fowler [5849] in actie tijdens een spannende partij tussen
een Amerikaans en een Nederlands double team.

Lera [7708]
Leith [900]
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woord van de voorzitter
U ontvangt hierbij de laatste Somsen publicatie van dit jaar. Het is alweer de 9e Somsen
Nieuwsbrief en we mogen ons erin verheugen dat we de laatste tijd steeds over voldoende kopij kunnen beschikken. Daarom worden sommige artikelen wel eens in een volgende publicatie geplaatst. Maar nog steeds bent u van harte welkom artikelen, krantenberichten of andere verhalen die met onze familie te maken hebben aan te leveren. Het is
ook goed als u alleen het verhaal aanreikt, wij maken er dan wel een verslag van voor
onze publicaties. En uiteraard vinden we het erg mooi om er ook foto’s bij te ontvangen.
Wij zijn er altijd erg blij mee. Neemt u trouwens nog wel eens een kijkje op onze website?
(www.somsen.org) Het is altijd weer spannend om in de familiegenealogie te snuffelen
en bovendien zijn alle oude tijdschriften en nieuwsbrieven toegankelijk. In deze nieuwsbrief maakt u o.a. kennis met een nieuw bestuurslid: Peter Somsen. Verder hebben we
bezoek gehad van een paar oude bekenden uit de VS: Jeanie Somsen en Ken Fowler.
En vergeet u vooral ook niet de nieuwe Somsen kalender te bestellen. Over al deze zaken
en
nog veel meer leest u in de voor u liggende nieuwsbrief en ik wens u daarbij veel leesJohan Somsen [1089]
plezier toe.
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Somsen Kalender 2014
De Somsen Stichting brengt voor de tweede keer een familiekalender
uit. Twaalf maanden met foto's en details over de geschiedenis van
onze familie. En natuurlijk wordt u ook herinnerd aan feestdagen in
Nederland en de VS. De agenda wordt afgedrukt op A5 formaat (21x15
cm) en zal op uw bureau zeker niet misstaan.
Bovendien een leuk geschenk voor uw kinderen of andere familieleden!
De kosten (incl. verzendkosten) zijn € 7,50. Als u meteen uw jaarlijkse
bijdrage voor de Somsen Stichting overmaakt, geldt een gereduceerd tarief van € 5.
Bestellen door overmaking van € 7,50 (of € 5,00 + uw jaarlijkse bijdrage voor 2014) op
IBAN; NL 97 INGB 0007 9098 85 BIG INGBNL 2A
t.n.v. Somsen Stichting te Lichtenvoorde o.v.v. het aantal kalenders, uw naam, P-nummer en adres.

VAn OnZE PEnnInGMEESTER
nIEUw BESTUURSLID
door Johan Somsen [1089]
In het nieuwe jaar krijgen we te maken met enkele mutaties in ons bestuur. Onze huidige penningmeester, Jan van
Daatselaar [679], had al lang van te voren aangekondigd dat hij afscheid van ons gaat nemen en in de bestuursvergadering in januari 2014 zal hij het stokje overdragen aan zijn opvolger Berto Somsen
[423]. Wij komen hier uitgebreid op terug in onze toekomstige publicaties.
Hierdoor ontstond wel de behoefte ons bestuur aan te vullen met een nieuw lid en ik prijs
me zeer gelukkig u te mogen voorstellen aan Peter Somsen [247].
Peter vormt samen met Oscar [2040] en Berto de jeugdige garde in ons bestuur. Ze zijn
alle drie rond de 50 en dat biedt hoopgevende perspectieven voor het voortbestaan van
onze familiestichting.
Peter is geboren in Amersfoort maar opgegroeid in Gorinchem. Na zijn middelbare school
heeft hij een opleiding gekregen als F-16 piloot bij de Koninklijke Luchtmacht. Tijdens zijn
Peter Somsen [247]
opleidingstijd als straaljagerpiloot heeft hij ook twee jaar in Canada gewoond. Na lange
tijd op de F-16 gevlogen te hebben heeft hij dit vliegtuig omgeruild voor de grote vogels van de KLM waar hij nog
steeds als gezagvoerder werkzaam is.
Vorig jaar is hij met zijn vrouw Ingrid neergestreken op een schitterend plekje in de Achterhoek in het buitengebied
van Vorden en nu de verbouwing van hun huis ver gevorderd is, wil hij ons bestuur graag komen versterken.
Bestuurlijke ervaring heeft hij overigens ook; hij is o.a. voorzitter geweest van de Nederlandse
Motorrijdersvereniging. Verder is hij in zijn vrije tijd ook nog wel eens in de velden te vinden met een metaaldetector want hij is een fervent verzamelaar van archeologische vondsten.
Ik ben blij Peter in ons bestuur te mogen verwelkomen en ik spreek de hoop uit dat hij zich als rechtgeaarde
Somsen helemaal thuis zal voelen.

GEZOCHT!
Wie zijn de ouders van Mathew Somsen, het jongetje op de bruidsfoto van Sterling Sean
Somsen [2527] en Cherie Lee [5884], genomen in juli 2004 in Highlands Ranch, Colorado,
Verenigde Staten.
Uw reactie, liefst met adresgegevens van ouders en Mathew graag aan:
Dick J. Somsen [130]
Monteverdilaan 175
8031 DL Zwolle The Netherlands
T. 038-4542360
E. somsengenealogie@kpnplanet.nl

Beste Donateur,
Het is weer tijd uw jaarlijkse bijdrage op onze bankrekening IBAN: NL 97 INGB 0007 9098 85 t.n.v. Somsen
Stichting, Lichtenvoorde te storten.
U betaalt een vrijwillige donatie van minimaal € 15,-- en U bent van harte uitgenodigd daar boven te gaan.
Op deze wijze kunnen wij de website, de Nieuwsbrieven en de Somsen Horizon blijven uitgeven. wilt U bij het
betalen vooral uw P-nummer vermelden. U vindt het op de adressticker van de Nieuwsbrief.
Heel erg bedankt, Jan van Daatselaar [679], penningmeester

FAMILIE BARBECUE op zaterdag 24 augustus 2013 in IJzerlo
door Harry Somsen [146]
Vanaf vrijdagmiddag kwamen de eerste gasten al op de camping bij het
Hoftijzer en aan het begin van de zaterdagavond kwamen er nog meer
Somsens aangereden voor deelname aan de barbecue en voor het weerzien van verschillende familieleden. Helaas was onze trouwe bezoekster
Emma er niet meer bij.
Wim Somsen had in overleg met Rudolf Brunsveld weer voor voldoende
eten en drinken voor de deelnemers gezorgd en ook nog voor een vriendelijke prijs. Het bestuur had aangegeven dat er wel minimaal 25 personen voor 15 augustus moesten inschrijven voor deelname aan de BBQ en
dat is dit jaar ook weer gelukt.
Johan Somsen start de barbecue
Het bezoek aan de Somsenboom bij het Japikshuis is dit jaar achterwege
gebleven omdat een steeds kleinere groep kamperende Somsens bij deze traditie aanwezig was. Misschien dat
voor het komende jaar een combinatie gemaakt kan worden. We zouden bijvoorbeeld op zaterdagmiddag om
17.30 naar de boom kunnen gaan en aansluitend naar de BBQ. We zouden het op prijs stellen als u uw ideeën en
wensen hierover aan het bestuur laat weten.

LERA BURBAnK HAnSEn (1926 - 2013)
Lera Louise Burbank Hansen, 87, overleed op vrijdag 12 juli 2013 in het Franklin County
Medical Center in Preston, omringd door haar familie. Ze werd geboren in Cherryville, Idaho,
op 15 juni 1926. Haar ouders waren George Gardener en Violet Chatterton Burbank. Ze
trouwde met James Arland "Arkie" Hansen op 14 April 1944 in Cub River, Idaho. Hun huwelijk werd later bevestigd in de tempel in Logan. Lera was altijd een harde werker en ze was
een trouw lid van de kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Ze deed

