
t 
Marietje hoge Bavel - Hampsink 

echtgenote van 
Johan hoge Bavel 

geboren 5 november 1928 te Lemselo 
en overleden op 30 december 2007 

Voor altijd in ons hart en nooit uit ons midden. 

Marieqe groeide op in een gelukkig gezin samen met 
nog 2 zussen en 3 broers Op 17-jarge leeftijd ontmoette 
ma haar grote kefde Johan Vervolgens heeft ze 3 jaar 
gewacht op pa die in Indonesië zat. Het was echte 
liefde. Ze trouwden op 18 september 1956 
Samen bouwden ze een eigen huis aan de Hengelose
straat. Ze kregen 3 kinderen en 6 kleinkinderen. 
Pa en ma waren onafscheidelijk van elkaar. Alles 
deden ze samen. Ze hield van gezell igheid, puzzelen 
en er op uit gaan. 
Ma was erg begaan met het wel en wee van de 
kinderen en kleinkinderen. 
Van het grote huis besloten ze te verhuizen naar een 
semorenwomng in Zuid Berghuizen. 

Begin 2004 kreeg ma een ernstige longaandoening. 
Nadien is ze eigenlijk nooit meer de oude ma 
geworden. 
Na meerdere ziekenhuisopnames kwam ma toch 
telkens weer thuis bij pa. Daar was ze ook het 
aDer1iefst Ook heeft ze nog enorm kunnen genieten 
van hun 50-jarig huwelijksfeest met de gehele 
familie. 
Marieqe had ook erg veel belangestelling voor de 
mensen om haar heen Vanuit de Mariakerk heeft 
ze als contactpersoon belangrijk bezoekwerk 
verricht. 
Enkele weken geleden werd Marietje weer in het 
ziekenhuis opgenomen. Gelukkig kon ze de 
kerstdagen thuis doorbrengen met de zorg en liefde 
van pa en de kinderen. Haar krachten werden 
steeds minder Haar laatste woorden waren 'ik 
ben doodop'. 
In de nacht van 30 december is ze rustig en vredig 
in het bijzijn van pa en de kinderen gestorven. 
Daarmee is haar gelukkig een lijdensweg en pijn 
bespaard gebleven. 

Lieve 'Ma' je was een geweldige moeder. 
Bedankt voor alles. 

Wij bedanken u hartelijk voor uw komst en blijk 
van medeleven. 

Johan 
kinderen en kleinkinderen 


