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van haar familie en op zulk een dag ontmoette zij hen dan allen.

Op woensdag 19 mei d.a.v. is Liza naar het Ziekenhuis  gegaan ter operatie 
van een breuk. Waar hij daar allang mee had gelopen adviseerde de dokter 
dat hij zulke moest laten doen. Wat dan ook gebeurd is, door een zekere 
Dokter Surenbroek, welke helaas een paar jaar later met z'n auto nabij 
Lugtenburg is verongelukt. Hij was een zeer bekwame chirurg en heeft Liza 
uitstekend en goed behandeld.  Op vrijdag 28 mei, net na Herelvaartdag 
kon hij weer huiswaarts keren.  De heere had ook nu alles wel gemaakt. 

1955

Op zaterdag 22 januari heeft Jaap van Boven ontslag geenomen,  daar hij 
vertegenwoordiger is geworden voor het Levensmiddelenbedrijf van de Farma 
Cok uit Goes. Hij ging dus het vak veer uit. Hij was ongeveer 5 jaar 
bij ons geweest.

Op dinsdag 5 juli is Bets met vacantie gegaan naar Merano in Italië.
Zij heeft daar een zeer aangename vacantia doorgebracht en veel schoons 
gezien en genoten. Zij is daar 10 dagen geweest.

1956

Op woensdag 25 januari was het voor ons weer een blijde dag, daar Gerard 
in het huwelijk zou treden met Corria en tegelijk op die dag een zuster 
van haar namelijk Pie Sinke met Kees Sinke,  janszn.  van de Langen Dijk. Was 

dus voor de Familie Sinke een dubbel huwelijksfeest. .. 'feest*
Wij hebben hiervan een fotoreportage in ons familiealbum.
Onze lieve Vrouw en moeder was echter niet meer in staat om te lopen en 
is de Burgemeester zelf aan huis geweest om haar de acte te laten tekenen. 
Wij hebben toen een telefonische leiding vanuit het Gemeentehuis aan 
laten leggen en kerktelefoon hadden we ook, zodat ze alles vanuit haar 
stoel kon volgen, wat ook goed is gelukt. Bet van Luijk, Broer Johannes 
zijn vrouw is al die tijd toen bij haar geweest. Het is voor haar wel 
erg verdrietig geweest maar het ging nu eenmaal niet anders. We waren 
toch nog blij dat ze het zo horen kon, door middel van de techniek.
Gerard was intussen bevorderd tot commies ter Secratarie en werd dan ook 
door de Burgemeester, die zelf het huwelijk van die beide paren voltrok 
extra toegesproken.
In de kerk heeft Dominee Bel hun huwelijk bevestigd met de woorden uit:
Jesaja 26 vers  4.
's Avonds hebben we toen ook moeder meegenomen en heeft zij tot het einde 
toe er bij kunnen wezer en er niks van geweten.
Juist op die dag was het aangenaam en heerlijk winterweer. Eeu stralende 
dag dus en de Heere had tot dusver alles wel gemaakt. Zij kregen een huis 
toegewezen van de Gemeente in de Johan Willem Frisostraat Nummer 12 en hebben 
daar gewoond tot juli 1958.
Acht dagen daarna echter valt een zeer strenge vorst in, die zo ongeveer 
heel de maand februari aanhoudt, vooral op de 23ste vroor het bijzonder hard
Op maandag 27 volgt dan het einde van de vorstperiode.

Op Zaterdag 28 april, juist op moeders verjaardag neemt Liza van Johannes 
z'n ontslag nadat hij 14 jaren bij ons in betrekking is geweest. Ook hij 
ging het vak verlaten en werd Shell benzineverkoper.


