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Gedenken wij in ons gebed 

Marie Derkman 

Marie werd geboren op 4 november 1912 te 
Denekamp en ze overleed, voomen van het 
Sacrament van de Z1eken op 20 november 1999 
in het ziekenhuis MST te Oldenzaal. Na een 
plechtige uilVaartmis op 24 november 1999 in de 
parochiekerk van de H. N•colaas te Denekamp 
werd ze ter ruste gelegd op onze begraafplaats. 

"De Heer is werkelijk verrezen· (Luc. 24, 34) 

Marie kwam uit een gezin van zeven kmderen, 
drie meisjes en vier jongens. Zij was degene d1e 
thuis bleef om haar ouders te helpen, eerst op de 
boerderij, daarna 1n de w1nkel. Deze houd1ng van 
dienstbaarheid, v.:erd k_enmerken~ voor haar. BIJ 
geboorte of biJ Ziekte m de fam11ie was ze altijd 
bereid om te helpen. Op latere leefliJd besloot ze 
te gaan werken op de St. Nicolaas-stichllng bij de 
Zusters Franciscanessen te Noord Deurningen. 
Op zondag ging ze graag naar een hotel in 
Ootmarsum om bij deze vertrouwde familie 
behulpzaam te zijn. 
Bijna heel haar leven leefde en woonde ze in de 
schaduw van de Nicolaasmolen. Toen ze 65 jaar 
werd, beëindigde haar werk bij de zusters. In dat· 

zelfde jaar stierf haar moeder. Mane was een 
gelovige vrouw. Het kapelletje aan de MolendiJk 
ging haar bijzonder ter harte. Jarenlang heeft ze 
het verzorgd en van bloemen voorzien. Voor 
h!iarzelf was ze met wemig tevreden. Omdat ze 
z1ch bewust was van de nood bij mensen. heeft 
ze memand van de velen die bij haar aanklopten 
met lege handen weggestuurd. Ze hield van een 
praatje met mensen, waarbiJ ze voor haar 
mening durfde uitkomen. Ontelbare handschoe
nen heeft ze gebreid voor mensen in nood; het 
was tegelijk haar hobby. 
Sinds 1995 verbleef ze in het verpleeghuis 
"Gerardus Majellá. te Denekamp. Haar gezond· 
held verminderde. Vooral het lopen ging steeds 
slechter. Veel steun heeft ze ondervonden van 
haar beiden zussen Femie (zuster Laurenc1s) en 
Truus (zuster Aloysio), die als religieuzen haar op 
een geweldige wijze gesteund hebben. Het sier
ven van haar beide zussen, binnen een jaar 
heeft haar diep aange~repen. Toen ze enkele 
dagen voor haar overlijden in het ZiekenhUIS 
werd opgenomen was ze nog helder van geest. 
In de vroege zaterdagmorgen is ze rustig en vre
dig ingeslapen om heen te gaan naar onze God 
op wie ze volkomen vertrouwde. ' 

Voor uw gebed en uw medeleven na het overlij· 
den van onze lieve schoonzus en onze tante 
dank~n wij u van harte. Het doet ons bijzonder 
goed m deze dagen van afscheid. 

Fam. Derkman 


