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In liefdevolle herinnering 

Marie IJland-Krabbe 
Maria Berendina Johanna 

~1oeder '' erd geboren op 19 februari 1907 aan de 
Krabbendijk te Denekamp. Ze was de oudste uit 
een gezin 'an 14 kinderen. 
Ze is 16 augustus 2006 m haar woning aan de Mr. 
Dingeldeinstrnat 42 O\'erleden. Moede; is begraven 
op het R.K. kerkhof te Denekamp. -

Eenmaal komt de dag ... 

Je wilde nog lO graag honderd \\Orden. Wanneer 
mensen 'roegen naar je leeftijd. zei je: "Ik ben 
negenennegentig. bijna honderd!" k genoot dan 
\an hun \erbaasde qlik. Jt was trots op je leefiijd. 
De manier '' aarop je \'an ons a fächc1d hebt ge
nomen. tijdens de zieken7alving. getuigde van een 
diepe geJo,igheid. Vooral Maria stond hoog bij je 
m het Yaandel. In 1993 was je voor de 4oste keer 
aanwezig bij de processie in Kcvclaer. Je werd 
hienoor op een indrukwekkende wij1e gehuldigd. 
Een paar Jaar later stond je triomfantelijk op de 
'liegtuigtrap. 92 jaar oud. 1waaiend naar ons om 
h:: \ ertrekken naar Lourdes. Je werd kerkelijk 
ond_ersche1den Yoor je 25-jarig jubileum bij het 
senioren koor. 

Naast je diepe geloof en je hoge leeftijd bleef je 
een vrouw 'an deze tijd. Je was erg geïnteresseerd 
in het doen en laten van je kinderen, kleinkinderen 
en ach terkleinkinderen. Ook het plaatselijk- en 
wereldnieuws bleef je zo \'eel mogelijk \Olgen. Je 
genoot van elk be7oek. 1 let bezoek van tante Riek 
was speciaal: 7e bracht altijd \\el iets lekkers mee. 
Actief bleef je 7olang het kon. Yolkl.dansen. de 
bejaardensoos en het scniorenkoor \\aren geliefde 
bezigheden. Breien kon je als de beste. \\ie heeft 
er geen sokken. trui of sjaal Yan oma'? 
Het verlies van papa. jullie dochtertje Cecilia enje 
broers en rossen hebben je veel 'erdriet gedaan. 
Het '"Monument voor het ongedoopte kind" op ons 
kerkhof. gaf je wrdriet uit het verleden een plek. 
Vertrekken uit het vertrouwde huis aan de Prins 
Bemhardstraat liet je leker niet onberoerd. Je wist 
tegenslagen op een bewonderenswaardige manier 
te overwinnen. 
Je was een tevreden vrouw en zeker niet \'eeleisend. 
Tot op het laatst toonde je je dankbaarheid voor de 
verzorging door een knikje of een glimlach. 
We zijn erg dankbaar. dat we je 7olang bij ons 
hebben gehad. 

Moede1; oma. bedankt.' 

Wij danken u hartelijk voor U\\ belangstelling en 
medeleYen. 

De familie 


