
Zelfs de mooiste bloem raakt eens 
uitgebloeid 



Met grote dankbaarheid denken wij terug aan 
Marie Hendrixen 

Zij werd geboren op 3november1916 te 
Varsselder-Veldhunten en overleed 

5 november 2002 te Harmelen. 
Vanuit Harmelen hebben we haar begeleid 
naar het kerkhof te Varsselder-Veldhunten 

Marie, je was uniek. 
Ongeveer 70 jaar heb je je ingezet voor pastorie en 
kerk. Vele generaties priesters hebben genoten van 
je liefde en goedheid. Voor sommigen was je zelfs 
een tweede moeder. 

Gastvrij als je was, verstond je de kunst om je 
liefdevolle zorg en je medeleven zo te verdelen, dat 
je ons het gevoel gaf dat je er echt voor ons was. Jij 
wist voor velen het leven tot een feest te maken. 
Wat hebben we ook genoten van je culinaire gaven. 
De instelling van je leven was dienstbaar zijn aan 
anderen. En zulke mensen zijn kostbaar. De Heer 
gaf daarvan het voorbeeld. Hij zei toch: "Ik ben 
niet gekomen om gediend te worden, maar om te 
dienen." Eén van de mooiste hobby's die jij had 

was het kweken, het stekken en verzorgen van 
bloemen. Heel het huis stond altijd vol met de 
meest verschillende bloemen. 

Ongeveer 70 jaar geleden verliet jij het ouderlijk 
huis, Café-boerderij "De Zon", om in Ulft, 
Zutphen, De Meern en Oldenzaal te werken. Het 
medeleven met je familie bleef altijd heel sterk. 
Tenslotte mocht je nog ruim 18 jaar genieten van 
de mooie bungalow en prachtige tuin in Harmelen. 
Op 5 november 2002 kwam na een korte hevige 
ziekte een einde aan je leven. 
"Zelfs de mooiste bloem raakt eens uitgebloeid." 

Marie, rust nu uit in het leven van de verrezen 
Heer. Je hebt het volop verdiend. 
Hartelijk dank voor je liefde, voor je goedheid en 
trouwe zorgen. 

Graag willen wij u bedanken voor het 
medeleven, dat u getoond hebt, tijdens de 
ziekte en het overlijden van onze goede Marie. 

Familie Hendrixen. 
Pastoor C.A. Hartman. 


