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In dankbare herinnering aan 

onze moeder en oma 

Marie 
Adolfsen-Kivik of Beernink 

sinds 3 februari 1983 weduwe van 

Johannes Gerardus Adolfsen 

Marie werd op 14 april 1917 geboren als dochter van 
Gradus Kivik of Beernink en Johanna Bloemen. Zij 
had twee zussen en vier broers. Samen woonden ze 
op een boerderij aan de Bonekampweg op het Hoge 
Boekel in Lonneker. Hetgeen later resulteerde in de 
bijnaam: Marie van Bonekamp. 
Helaas zijn haar ouders erg vroeg gestorven en werd 
haar jongste broer daarna uit huis geplaatst. Marie 
bleef toen als jongste thuis achter en moest het zien te 
rooien met haar overige broers en zussen. Voor haar 
is dit een hele moeilijke periode geweest. 

Na de oorlog trouwde ze met Johan en samen kregen 
ze drie kinderen: Annemarie, Karel en Gerhard. Haar 
kinderen betekenden alles voor haar en hierbij droeg 
ze normen en waarden hoog in het vaandel. Ze deed 
haar man en kinderen graag een plezier en als ze zag 
dat zij genoten, dan genoot ook Marie! Later kwamen 
daar vier kleinkinderen bij, waar ze heel trots op was. 
Marie was het liefst in haar bekende omgeving. Daar 
kon zij haar eigen gang gaan en stil zitten was er niet 
bij! Zij was pas in haar nopjes als ze bezig kon zijn en 
hierdoor cijferde zij zichzelf veelal weg. Haar hele 
leven heeft ze dan ook gewerkt. Haar echtgenoot 
Johan overleed in 1983 aan longkanker. De laatste 
twee jaren van zijn leven heeft zij hem naar eigen 
wens in huis volledig verzorgd. Zij heeft nooit ge
klaagd over hoe zwaar het was en zette door tot zijn 
laatste ademtocht. Op 5 april 2002 werd Marie opge
nomen in het verpleeghuis te Losser nadat eerder al 
de ziekte van Alzheimer was vastgesteld. De extra 
zorg en aandacht in het verpleeghuis deed haar zicht
baar goed. Tenslotte is zij op 24 augustus 2005 in alle 
rust overleden. 

Wij danken u hartelijk voor alle belangstelling en 
medeleven bij dit voor ons zo droevig gebeuren. 

Kinderen 
en kleinkinderen. 


