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GETROUWD
Op 22 augustus trouwde Evelien Stadler [P-175], dochter
van Tineke Stadler-Somsen [ P- 135] met Jasper
Krechting [P-7651].
De bruid is nog in het gelukkige bezit van haar beide opa’s
en oma’s. Het is bijzonder dat de beide grootouders dit
jaar zelf 60 jaar getrouwd zijn. Op de grote foto staan aan
weerszijden van het bruidspaar: links opa Dick Somsen[P130], die ons genealogisch
bestand up-to-date houdt,
en oma Dikky SomsenLenselink
[P-133]
uit
Zwolle en rechts oma Dike
Stadler-Bakker [P-527] en
opa Han Stadler [P-526]
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FamiliEbERichTEn
In deze rubriek attenderen wij u op de familieberichten die ons bereikten. Wij geven deze graag aan u
door en bedanken iedereen, die de moeite nam ons op de hoogte te stellen van de blijde of droevige
gebeurtenissen in hun en onze familie.
Dit stelt onze adviseur, Dick Somsen uit Zwolle, in staat ons genealogisch bestand up-to-date te houden
en hierover te berichten in Somsen Horizon.
Wij stellen het zeer op prijs als u uw familieberichten, indien mogelijk met een foto, toezendt aan ons op
e-mailadres: info@somsen.org
Geboren:
15-01-2015: Ben Gordon [7905], z. van Dustin Michael McGregor [7736] en Sara Jo Schuchard [3637]
Gehuwd:
12-08-2014: Levi Allen Peet [7817] en Jenny Kay Schuchard [3638]
07-07-2015: Michel Somsen [1875] en Wendy Klooster [7900]
22-08-2015: Evelien Didi (Evelien) Stadler [175] en Jasper Joseph Hendrikus Maria (Jasper) Krechting
[7651]
Overleden:
23-06-2015: Arie (Ad) van Drimmelen [91], 78 jaar, Ridderkerk
19-07-2015: Geertruida Wilhelmina (Trudie) de Waard-van Drimmelen [92], 75 jaar,
Ridderkerk
11-09-2015: Gardina Margritha (Margriet) Iserief-Somsen [2878], 69 jaar, Amersfoort
07-10-2015: John Alan Leimer [3494], 95 jaar, Jamestown, ND. USA
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Website: www.somsen.org

Trudie

De waarnemend secretaris van de Somsen Stichting zou graag voor de
onderlinge communicatie en het digitaal verzenden van de nieuwsbrieven
uw mailadres ontvangen. E-mail: info@somsen.org
De nieuwe Somsen nieuwsbrief 13 verschijnt in maart 2016,
kopij inzenden voor 1 februari 2016.

Margriet Iserief-Somsen [2878]
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WOORD van DE vOORziTTER

GaRDina maRGRiTha (maRGRiET) iSERiEF-SOmSEn [2878] OvERlEDEn

In de afgelopen periode hebben we op een verdrietige manier afscheid moeten
nemen van onze secretaris Margriet Iserief – Somsen [2878]. Met het onverwachts overlijden van Margriet verliezen we niet alleen onze secretaris maar ik
verlies ook een lieve zus. De wijze waarop zijzelf in het leven stond en over de
dood dacht is voor haar naasten een grote steun. In haar visie hoort de dood bij
het leven en is zij niet iets waar je bang voor hoeft te zijn. Nog maar zo kort geleden hebben we hierover een vrij intensief gesprek gevoerd en dat heeft aan haar
verlies een bijzondere dimensie toegevoegd. Elders in dit blad treft u een korte
necrologie aan.
We hebben in het bestuur van onze familiestichting ook afscheid moeten nemen
van Peter Somsen [247]. Een functie in ons bestuur bleek voor Peter toch moeiJohan Somsen [1089] lijk te combineren te zijn met zijn baan als verkeersvlieger met zeer onregelmatige diensten. We vinden het jammer dat we maar zo kort hebben samengewerkt
maar we respecteren uiteraard zijn beslissing.
Met deze ontwikkelingen zijn we in moeilijk vaarwater terecht gekomen. Willen we dit werk blijven voortzetten dan zullen er beslist mensen uit jongere generaties bereid moeten zijn hun aandeel in te brengen.
De gemiddelde leeftijd in ons bestuur is 63,5. Enkele van de oudgedienden in ons bestuur hebben al
aangegeven niet meer zo lang aan te willen blijven en voor een eventuele reünie in 2017 zullen er echt
jongeren bereid moeten zijn hun steentje bij te dragen. We hebben 18 jaar lang onze jaarlijkse BBQ met
campingweekend georganiseerd. In de laatste jaren liep het bezoekersaantal sterk terug. Daarom hebben we helaas moeten besluiten hiermee te stoppen. Indien u suggesties heeft of op- of aanmerkingen,
schroomt u dan vooral niet bij ons aan te kloppen want we hebben duidelijk impulsen nodig en nieuwe
gedreven mensen om ons werk voort te zetten. Ik spreek de hoop uit dat er mensen zullen opstaan. In
het andere geval is het zeker niet denkbeeldig dat we een punt moeten zetten achter een bijna 20-jarig
familiewerkstuk waar we met enige trots op kunnen terugzien.
KORTOm: WE hEbbEn DUS DRinGEnD niEUWE, liEFST JOnGERE, bESTUURSlEDEn nODiG.
Johan Somsen [1089]

van OnzE pEnninGmEESTER
Beste Donateur,
Het is weer tijd uw jaarlijkse bijdrage voor 2016 op onze bankrekening
nl 97 inGb 0007 9098 85 t.n.v. Somsen Stichting, Eibergen te storten.
U betaalt een vrijwillige donatie van minimaal € 15, - maar het is altijd zeer welkom
wanneer u daar boven gaat. Het zou erg handig voor uzelf zijn en ons veel werk
besparen als u uw bank een automatische betalingsopdracht geeft voor een jaarlijkse bijdrage. Wij hoeven dan ook niet telkens betalingsherinneringen te versturen.
Deze bijdrage is uiteraard erg belangrijk voor onze familiestichting. Alleen daarmee kunnen wij Somsen
Horizon en de Somsen Nieuwsbrieven blijven uitgeven en de website in de lucht houden.
Wilt U bij het betalen vooral uw P- nummer vermelden. U vindt dit op de adressticker van de Nieuwsbrief
en uiteraard ook op onze website in de genealogische database.
Heel erg bedankt,
Berto Somsen [423], penningmeester.

door Harry Somsen [146]
Margriet Iserief-Somsen overleed na een kort en onverwacht ziekbed in het bijzijn van haar man Joep en haar naasten in het ziekenhuis te Ede op 11 september 2015.
Margriet werd in 1946 geboren in Doetinchem als tweede kind in het huwelijk van
Rudolph Somsen [1083] en Elizabeth Harmsen [1202], na haar broer Johan
[1089] en voor haar zus Dini [2879].
Na in Doetinchem te zijn opgegroeid, waar haar vader als rijksambtenaar verbonden aan het Rijksopvoedingsgesticht “De Kruisberg” was, vertrok het gezin in
1957 naar Amersfoort. Daar leerde Margriet op 17- jarige leeftijd haar Joep
(Joseph Paul Iserief) [2883] kennen met wie zij in 1968 trouwde. Dit huwelijk werd
bekroond met 3 kinderen: Joost, Noortje en David en 7 kleinkinderen.
Margriet is in het
najaar van het jaar
2000 als secretaris
toegetreden tot het bestuur van de
Somsen Stichting en heeft deze taak een
paar dagen voor de gezamenlijke
Barbecue op 22 augustus 2015 moeten
opgeven. Wij konden toen nog niet
bevroeden dat een ernstige ziekte, die net
geconstateerd was, zo snel zou verlopen.
15 jaar lang heeft zij zich ingezet voor de
Somsen Stichting en Margriet en Joep
waren jaarlijks te gast op de Camping ’t
Hoftijzer te IJzerlo om de jaarlijkse familiebijeenkomst bij te wonen. Ze kampeerden
dan altijd in een kleine tent. Op die manier
brachten ze ook altijd hun kampeervakanties door.
Margriet Iserief-Somsen

Margriet is tot haar pensionering in het
onderwijs werkzaam geweest en stond
bekend als een open, eerlijke en gemakkelijk
toegankelijke lerares met oog voor haar
omgeving.
Na haar pensionering kon zij meer tijd aan
haar tuin spenderen en dat deed zij met zeer
veel plezier en toewijding. Bij het afscheid
van Margriet speelde de liefde voor tuinieren
een belangrijke rol: het afscheid vond plaats
midden in de vruchtentuin van het landgoed
“Den Heyligen Berg” in Leusden. Daar onder
een tentdoek in de tuin stond Margriet,
gedragen door haar naasten, in een door de
familie beschilderde kist.
Daar brachten veel familieleden, vrienden en kennissen haar een bloemenhulde. Joep, haar zoon Joost,
haar dochter Noortje, een oud-directeur van haar school en haar broer Johan stonden uitvoerig stil bij
het leven van Margriet en ten slotte werd een afscheidslied gezongen door haar kleindochter Noa met
haar moeder Ilse.
In besloten kring is Margriet daarna naar het crematorium gebracht voor het allerlaatste afscheid.

