


Wil in dankbaarheid gedenken 

MARIE SECKERS-BREMER 
Geboren te Enschede op 

30 december 1917. 
Sinds 6 augustus 1942 was zij de 

echtgenote van 

Joke Beekers 

Gesterkt door het H.Sakrament der 
zieken is zij in de Vrede van Christus 

overleden te Enschede op 
27 oktober 1987. 

Met een plechtige Eucharistieviering 
in de Jacobuskerk hebben wij op 

30 okt. afscheid van haar genomen. 

t 
Het valt ons zwaar, toch nog vrij 

-onverwacht afscheid te moeten ne
men van deze lieve vrouw, onze fijne 
moeder en oma. 

Haar gezin betekende haar álles. 
Daarvoor heeft zij zich volledig weg
gecijferd. Voor zichzelf weinig eisen 
stellend aan het leven, heeft zij heel 
veel jaren, samen met vader en haar 
kinderen, genoten van de kleine vreug
den, welke het leven haar schonk. 

Overbezorgd voor vader, dankbaar 
voor de hartelijkheid van kinderen en 

intens betrokken bij al hun wel en 
wee, was zij tegelijk als oma, geluk
kig met haar kleinkinderen. - Als zij 
met hen samen was wist zij altijd wel 
w:1t vreugde te brengen. 

Vaak bleek ook, hoe zij geliefd was 
bij eenieder om haar eenvoud en haar 
eigen humor. Zij wist zich te geven 
zoals zij wás. 
Ook al waakte zij er steeds angstval
lig voor om haar diepste Innerlijke 
gevoelens ooit te laten blijken, uit 
vrees iemand tot last te zijn. 

Was haar laatste levensfase niet 
gemakkelijk: juist tóén bleek dés te 
meer, dat zij een geestelijk sterke 
persoonlijkheid was. 
En aldoor een vrouw met een diep en 
rotsvast geloof. 

Dankbaar voor alles wat zij voor ieder 
van ons betekend heeft, vertrouwen 
wij, dat de Moeder Gods Maria, voor 
wie .zij zo'n grote verering koesterde, 
haar nu zal binnenleiden in de eeu
wige vreugde, tot voor de troon van 
de Allerhoogste. 

Uit dankbaarheid voor Uw meeleven 
en ter gedachtenis aan haar. 

J. G. BEGKERS 
kinderen en kleinkinderen 


