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In liefdevolle herinnering aan 

Marietje Stevelink - Busscher 

Marietje werd geboren op 4 augustus 1934 in 
Tilligte. Op 17 september 2014 is zij in het bijzijn 
van Eef en haar kinderen rustig ingeslapen. Na 
de uitvaartplechtigheid op 22 september in de 
H. Jozefkerk te Noord Deurningen, hebben wij 
haar te ruste gelegd op het R.K. kerkhof aldaar. 

Ma was de derde uit een gezin van tien 
kinderen. Haar leven bestond uit het werken 
op de boerderij thuis. Iets wat ze altijd met 
veel liefde heeft gedaan. In 1957 leerde zij Eef 
kennen en zes jaar later, op 12 oktober 1963 zijn 
ze getrouwd. Samen kregen ze twee zonen, 
Richard en Hans. Dat de dochters vanzelf wel 
kwamen bleek maar weer. Richard trouwde 
met Renate en Hans met Jolanda. De familie 
werd uitgebreid met vier kleinkinderen: Kim, 
Marlou, Ramon en Eline. Zij was enorm trots 
op de kleinkinderen en kon ook volop van hun 
genieten. 

Vijf jaar geleden brak zij haar heup. Na vele 
uurtjes revalideren is het haar niet gelukt om 
weer zelfstandig aan het lopen te komen en 
moest zij zich voortbewegen achter de rollator. 
Hier heeft zij in het begin veel moeite mee 
gehad, "ik wil zo geern, maar kan het nig". 

Intens heeft ze nog genoten van het 50-jarige 
huwelijksfeest vorig jaar oktober en van het 
feest dat ze heeft gegeven 4 augustus j.1. toen 
ze Bo jaar is geworden. Wij zijn erg dankbaar 
dat zij dit heeft mogen meemaken. 

Haar wens, om zo lang mogel ijk thuis te mogen 
blijven aan de Pastoor Knuifstraat, is in vervulling 
gegaan. Maar dat was niet gelukt zonder de 
fantastische zorg van Eef. Hij heeft haar met 
oneindig veel geduld en liefde de laatste jaren 
verzorgd, waarvoor diep respect. 

Lieve Marietje, Ma en oma, bedankt 
voor alle mooie jaren en "good goan" 

Wij danken u voor de getoonde belangstelling. 

Eef, kinderen en kleinkinderen. 


