
De me111eu 1·011 1·oorbij 
;;.ij blij1·e11 met 011s le1·e11 
De mtu'itll 1·011 1·oorbij 
:e ;;.ij11 met 011s l'erweveu 
i11 liefde, i11 verltale11, 
die wij :o grnai: lterltale11 
in bloeme11ge11re11, i11 ee11 lied, 
dat opJ..li11J..t uit 1·erdriet 

Ah dierbare hcrinnc:ring aan 
Marie KJeizen 

\Veduwe van 
Herman van Olffcn 

Marie 11 erd geboren op 15 oktober 1919 re 
Hem1e/o. 7.ij m-erleed na een J..orwo11dig ::.iek
bcd op I april 2001. De 11i11·aartrieri11g mnd 
plaar'i op 6 april in de St. la111be1111<;basiliek te 
He11gelo. ll'aama ,\.1arie ren nme 1renl gele{!d 
op de h,·graafplaars aan de De11111inger:.1raar 
aldaw: 

Bijna 2jaar na het overlijden 1•a11 011ze vader 
e11 opa Herman hebben we 1111 ook mn-e1-wacht 
011::.e moeder en oma il1arie 1·er/ore11. n~ rea
füeren ons. dat het een morrecht is, dat we 
::.ol'eel jaren lief en leed hebben 111oge11 delen. 

Toch hebben we moeite met dit afscheid. Tot 
op het moment, dat we haar naar het ::.ieken
/111is hebben moeten brengen, was ::.ij een ::.eer 
leve11sl11stige •Touw, ;;.e genoot l'olop 1•<111 het 
leven en had nog veel toekomstpla11nen. 
Marie was een fijne 111oede1; voor wie het ge
-:in centraal stond. Bewo11dere11swt/{/l'dig is het, 
dat zij na het 01•erlijden mn Herman de kracht 
kon opbrengen om die positieve le1•ensdraad 
weer op te pakken. Zij was een 1·ro1111', die 
1·rolijkheid uitstraalde. Die vrolijkheid wiH ::.e 
01•er te brengen op anderen. Op feestjes was 
::.e een centrale figuur door haar grappen en 
amusante mo1ul//{/r111011icaspel. 
We beseffen, dat met haar overlijden een 
epi.l'ode in ons le1·e11 is afge.l'loten. We zijn 1111 

beide ouders kwijt. Hal blijft :.ijn de dierbare 
herinneringen aan ee11 jarenlang gelukkig 
samen:.ijn. 
J1arie, on::.e oprechte dank 1·oor alles wat je 
aan ;;.org en lief de hebt gegeven. 
/Je herinnering aan je positieve levens1•isie is 
1•oor ons een grote stimulans 0111 je 1•erlies te 
kunnen accepteren. 

Ben en Anneke 
Gerard en Caroline 
en kleinki11dere11 


