
Ter nagedachtenis aan 

~Iimi l\Iars-Beckermann 
~ia is geboren op 29 januari 1930 te ~lcppel. 
I laar jeugdjJrt:n wtrden wreed \'el"toord door 
de oorlog. .\kdc omdat haar DuiN~ ,-.. der /.tCh 

niet had latt.:n naturaliseren. Haar , -adu :;ucrf 
tijdens de oorlog en haar broer werd naar 
Duitsland we!4(t:Voerd. Dit alles heeft diepe 
sporen achtergelaten. 

ln 1957 is ze getrouwd met Bas. Uit dll 
huwdijk t.ijn 2 zoons geboren. De 60cr jaren 
heeft het ge;in gelukkig en onbekommerd 
gewoond aan dt· gren~m·ergang ]{ammelhet:k 
bij Denek.lmp .. \l.t ht~tierde het huishouden 
en verzorgde naa>t de kinderen ook de kanen, 
bonden en 1dfs (.k• e~:nden. Ze was een <."Chte 
diereuni end. 1 n 1972 7ijn we met 7'n allen 
,-erhuisd naar dl l'ulpstr.tat in Oldma.ll. ;\la 
heeft da,Jr 'elc jart.:n administratief werk 
n~rricht bij t0\1\\ ,;Jagerij \~ 'clliuk. Samen met 
pa had ~e een ri1 k $OCÎaa 1 leven met een 
uitgebreide vrienden- en kennissenkring. Thuis 
hield ze zich be~ig met kruiswoordpuzzels en 
breiwerk. \'\'ie herinnert tich niet de prachtig<._ 
klemrijke en altijd toepasselijke gebreide trui<.n. 
\'OOr ons, m.tar zeker ook \'OC>r de klt:in
kindercn? L)e >clwolprbtatics ,-an ons kinderen 

werden nauwlettend gevolgd, da t gold later 
ook voor haar kleinkinderen 

~:ind jaren 80 zijn p.t ~'11 ma wcu \erhuisd naar 
Denekamp. I Iclaa~ opt.:nbaólrde 7ich daar de 
bor~tkanker bij haar en lllt:t n~cl later de ziekte 
,·an Pa. Yanaf dat moment werd gezondheid 
een bepalende factor m haar lc,·en. Ondanks 
de constante schaduw vo~n luar ziekte heeft ze 
roch haar eigen leven opgebouwd. /.e ging met 
haar rijd mee. Op latere lcdrijd heeft ze zich 
het bridgen nog eigen gcma.tkt en werd lid van 
?elf$ 2 bridgeclubs. D.tarnaa~t sloot ze 7ich aan 
bij een koor, is liJ geworden ,-an de jeu de 
boules club en heeft ;clfs nog computercursus 
ge,·olgd. 

To~:n pa uiteindehik overleed, n \\aren 
inmiddels alweer teru1,•wrhui'd n.tar Oldenzaal, 
heLft ze nog een aant.û goede jaren gehad. '-'a 
ho~ar ancurysma in de ;omer nul 2007 werd 
hu lc'en een strijd. Tot ht·t emd roe heefr ze 
ge,·ochten om zo lang mogelijk hij on> re zijn. 
lJitcindelijk is ze op 25 februari 201 0 vrt•dig 
ingeslapen. 

\~'ij danken u harrelijk voor uw 
belangstelling en medeknn. 

K.mdt:rtn en kleinkinderen 


