


Ter herinnering aan 

Marieke van Schoot-Kemme 

Geboren te Scherpenzeel (Fr.), 30 januari 1909. 
Overleden te Oldenzaal. 14 september 1998. 

Na bi1na 90 1aar op deze wereld, 
is rustig sterven een mooi afscheid. 

Mama is plotseling overleden na een kortstondige 
ziekte. WIJ waren bij haar. Ze was niet alleen. 
Wij denken terug aan haar leven. Door het verlies 
van haar moeder heeft zij al op jeugdige leeftijd veel 
verdriet gehad. Zij liet dat niet zo blijken. 
Ze ts 38 jaar heel gelukkig geweest met papa. 
Samen hebben ze zich ingezet voor het gezin en de 
zaak. Ze was ondernemend en ze werkte graag in 
de winkel. 
Ze heeft de basis gelegd voor de zaak die later 
Livera 1s geworden. Mama was moedig en dapper, 
voor ons was ze streng. 
Haar ondernemingslust blijkt ook uit de vele reizen 
die zij met papa en later alleen heeft gemaakt en 
waarvan ZIJ erg heeft genoten. Toen ze tachtig was 
maakte ze nog een cruise. 
Mama was gesteld op haar zelfstandigheid. 

Ze heeft tot haar achtentachtigste jaar zelfstandig 
gewoond en haar eigen boekhouding gedaan. 
Daar was ze ook trots op. 
Ze was sociaal en meelevend, zij probeerde te hel
pen als zij dat nodig vond. 
Voor de kleinkinderen had oma veel tijd en veel be
langstelling. Ze wilde op de hoogte blijven van hun 
leven, hun relaties en studies. 
Ze was altijd blij met bezoek en een ansichtkaart. 
De laatste drie jaren ging haar gezondheid achter
uit, waardoor mama het toch wel zwaar heeft ge· 
had. 

Wij willen alle mensen, vooral het personeel van de 
Molenkamp, heel hartelijk bedanken voor de aan
dacht en li9fdevolle zorg die ze mama gegeven 
hebben. 

Lieve mama, 
Achttien jaar ben je zonder papa geweest, je hebt 
veel aan hem gedacht. 
Je bent nu weer bi/ hem. In 1e kinderen, kleinkinde
ren en achterkleinkinderen leef je voort. 


