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Marietje is in Lonneker geboren als jongste van 

een groot gezin. Ze kreeg de namen Maria 

Walfrida, waar ze heel trots op was. 

Na een onbezorgde jeugd leerde ze Johan ken

nen, ging 1n 1961 trouwen met haar grote liefde 

en trok naar Losser. Helaas bleef dit huwelijk 

kinderloos, waar ze belden veel verdriet van 

hadden en ze zei: "Het raakt je twee keer want 
we worden ook nooit opa en oma.• 

Heel geS1eld was ze op haar uiterlijk. Elke week 

ging ze naar de kapper en ook haar kleding 

moest perfect zijn. Ook hield ze van voorname
lijk duitse muZJek. Ze zei altijd: "Ik ben heel 

muzikaal want ik heb de hele dag de radio aan.• 

Op de boerderij hielp ze Johan zoveel mogelijk. 
Ze hielp met melken, de kalfjes en kippen voe
ren en ondertussen kookte ze een lekker potje 

eten. Het was er vaak gezelligheid troef. Veel 

verhalen kwamen boven tafel, ze wisten met 

hun beiden veel te vertellen. 

Na een aantal jaren kwam Raymond in hun 

leven, een Jongen die ze als eigen zoon 

beschouwden. Raymond was alles voor haar en 
zij v00< Raymond. 

Groot was haar verdriet en eenzaamheid toen 

haar Johan In 2005 overleed. Haar troost zocht 

ze bij diegenen die naast haar stonden en bij 

Maria Mariet1e was een groot Maria-vereerster. 

"Ik ben naar haar genoemd" zoals ze zei. Ze 
was dan ook heel erg blij dat ze in oktober mee

ging naar Kevelaer, dat heeft haar heel goed 

gedaan, ze vond het prachtig. 

Gauw hierna werd ze ziek en moest ze zich 

overgeven aan het andere leven. Dat heeft haar 

veel strijd gekost, ze wou ZJcil aan het leven 

vasthouden. Ze heeft het toch los moeten laten 

om weer verenigd te zijn met Johan en alle dier

baren die haar voorgingen. 

Marietje, rust in vrede ... 


