
t Opgewekt en zorgzaam, nooit vragend, 
Nimmer klagend, alt11d stil dragend, 
Moedig ging je door, steeds weer, 
Tot op het laatste moment, 
het wilde niet meer. 

Een fijne herinnering aan mijn lieve vrouw 
en onze zorgzame moeder 

Marietje zûm Grotenhof 

echtgenote van Theo Kok 

Zij werd geboren op 5 februari 1950 te Saasveld en 
overleed, na een moedig gedragen ziekte, op 21 1a
nuari 1997 te Weerselo. 

Bij het heengaan van haar komen heel wat gevoe
lens en gedachten naar boven. Met bewondering kij 
ken wij op haar leven terug. Het gezin kwam voor 
haar altijd op de eerste plaats. Ze was altijd attent en 
had belangstelling voor iedereen. 

Zowel in als om het huis was alles perfect voor el 
kaar. Samen met haar man genoot ze van vele din
gen; vakantie, fietsen, winkelen en het kaarten met 
vrienden. Ook ging ze graag naar haar wekelijkse 
gymavond. 

Een jaar geleden kreeg ze te horen dat ze aan een 
ernstige ziekte leed. waarbij de kans op genezing erg 
klein was. We zagen het met lede ogen aan, zo hul-

peloos voelden we ons. Toch klaagde ze nooit en 
bleef als het maar enigszins kon opgewekt, hoewel 
ze innerlijk veel pijn en verdriet moet hebben gehad. 
Tot op het laatste moment was ze bezorgd om ons, 
hoewel ze dat niet aan ons wilde laten merken. Ma, 
we hadden gehoopt dat je gezond oud zou worden 
en dat wij nog vele jaren van jou zouden genieten. 

Ondanks drt alles hebben wij uitgekeken naar de dag 
van het 25-jarig huwelijk, 28 oktober 1996 Het feest 
hebben wij samen gevierd met familie en vrienden. 
Een dag met vele mooie herinnenngen die wiJ nooit 
zullen vergeten. 

Echter, deze strijd was niet te winnen. Haar toch nog 
plotselinge dood heeft ons allen diep getroffen. Het 
zal moeilijk zijn te aanvaarden dat zrj niet meer in ons 
midden mag zijn. 

WiJ zijn dankbaar dat we zo'n fijne vrouw en moeder 
hebben gehad. Nooit zullen wij haar vergeten, ze is 
een voorbeeld voor velen. 

Ma, bedankt voor alles, je was een dappere vrouw. 

Voor uw belangstelling en medeleven tijdens de ziekte 
en na het overlijden van mijn lieve vrouw en onze 
moeder danken wij u oprecht. 

Weerselo, 25 januari 1997 
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