
In dankbare herinnering aan 

Marian Maria Grob 

echtgenote van Hans van Benthem 

Zij werd geboren op 14 juli 1949 te Denekamp 
en overleed na een moedig gedragen ziekte 

toch nog onverwacht op 2 augustus 1997 in het 
ziekenhuis te Oldenzaal. Op 7 augustus 1997 

hebben wij Marian voor het laatst in ons midden 
gehad tijdens de viering van de Heilige 

Eucharistie in de St. Nicolaaskerk te Denekamp, 
waarna wij haar begraven hebben op ons 

parochieel kerkhof. 

Een onvergetelijke moeder en een unieke 
vrouw, iemand met een opgeruimd karakter en 
een positieve levensinstelling, zo zal Marian van 
Benthem in onze herinnering blijven. Ze was een 
echte moeder, die alles voor haar man en haar 
beide kinderen, Maikel en Denise overhad. Dag 
en nacht stond ze voor hen klaar en in het gezin 
was zij dan ook de grote motor. Naast de zorg 
voor haar gezin leefde Manan met vele andere 
mensen mee. Ze trok zich het leed van anderen 
aan en daar waar ze kon hielp ze anderen. 

Toen de kinderen wat groter waren is ze vele 
andere dingen gaan doen. Haar interesses wa· 
ren zeer veelzijdig. Sporten werd haar grote 
hobby. Ze hield van zwemmen en volleybal, 
maar haar allergrootste passie was toch het 
tennis. Ze vond het leuk om te sporten en deed 
dit fanatiek. 

Ook mocht ze graag naar sportwedstrijden 
kijken. 

Marian is heel haar leven een gezonde en spor
tieve vrouw geweest. In november 1996 1s ze 
echter met haar gezondheid gaan sukkelen. 
Langzaam openbaarde zich een ernstige en 
slopende ziekte. Marian ging niet bij de pakken 
neerzitten. Ze wilde vechten en was ervan over· 
tulgd dat ze deze ziekte zou overwi~nen. z,e 
bleef positief. Hoewel het een ongeh1ke stn1d 
was, heelt ze gestreden tot het allerlaatste 
moment. Onverwacht is zij in het bijzijn van haar 
man en de kinderen op 48-jarige leeftijd overle· 
den. 

Het geloof heelt in het leven van Marian • en 
zeker ook in haar periode van ziekzijn • een 
belangrijke rol gespeeld. Het geloof gaf haar 
kracht en "van boven« verwachtte zij altijd hulp. 
Bidden wij, dat God zich nu aan Marian als de 
Redder mag openbaren en dat zij na haar grote 
strijd nu bij Hem rust en vrede gevonden mag 
hebben. Heel verdrietig om haar veel te vroege 
dood, maar ook dankbaar voor alles wat zij voor 
ons betekend heelt, kunnen wij alleen nog maar 
zeggen: Mama, Marian, bedankt voor alles, we 
zullen je nooit vergeten! 

Wij danken u allen hartelijk voor uw meeleven 
en gebed na het overlijden van mijn lieve vrouw 
en onze zorgzame moeder. 

Hans van Benthem en de kinderen 


