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Met liefde houden wij vast in ons hart 

Marietje Schlichter - Hengelman 

echtgenote van 

Bennie Schlichter 

Als Maria Helena Hendrika werd zij geboren op 
26 november 1945 in Losser. Op zondag 6 
december 1998 namen we van haar afscheid in 
het ziekenhuis te Enschede. Donderdag 1 O 
december was voor haar de plechtige uitvaart in 
de Antoniuskerk te Oldenzaal, waarna wij haar 
lichaam teruggaven aan de aarde op het R.K. 
kerkhof te Oldenzaal. 

Marietje was een levensgenietster. Zij ervaarde 
het leven als een geschenk en motiveerde haar 
omgeving om samen met haar dit te delen. Zij 
hield van de natuur, waarin zij zich ook kon uit
leven. Graag mocht zij in de tuin werken of zor
gen voor haar dieren. Juist de zieke en zwakke 
dieren verzorgde zij met veel liefde en deskun
digheid. 

Samen met Bennie had zij een speciale plek 
geschapen waar iedereen welkom was. Met 

gevoel voor haar omgeving en haar speciale 
lach maakte zij vele vrienden. Je kon gezellig 
met haar feesten, maar in de diepe ernst was zij 
er ook. In haar sport was ze fanatiek en gedre
ven, waarbij het haar niet uitmaakte of dit rug
pijnen tot gevolg had. Ze was trots op haar pres
taties waar ze alles voor over had. 

Dierbaar waren voor Marietje haar vriendinnen, 
waarmee ze op vakantie kon gaan en lekker 
kon kletsen over de fijne en gewone dingen m 
het leven. Tot op het laatst vocht zij om te 
mogen leven, zij hield zo veel hiervan dat ze zo 
graag langer met iedereen had willen genieten. 

Marietje, je was meer dan een echtgenote, je 
was een levensgezel en vriendin tegelijk met 
wie we mochten lachen en huilen. 
Eens zulten we elkaar weerzien. 

Bedankt voor al het goede, wat we aan jou 
mochten beleven. We zullen altijd makkers blij
ven! 

Voor uw medeleven en belangstelling zeggen 
wij u onze hartelijke dank. 

Bennie Schlichter 
Familie Hen~elman 
Familie Schlichter 


