
Vee/ fijne herinneringen 
verzachten onze smart. 

Voorgoed uit ons midden, 
maar altijd in ons hart. 

Een dankbare en blijvende herinnering aan 

Marietje Ekkelboom-Kroep 
Zij werd op 13 februari 1918 in Losser geboren. 
Op 4 mei 1943 trouwde ze met 
Willem Ekkelboom. Nadat hij in 1968 was 
overleden, woonde ze sinds 1977 samen met 
Piet Fischer. Op 5 augustus 2001 is ze in het 
verpleegtehuis in Losser overleden. 
Na de uitvaartviering in de Maria Geboortekerk 
in Losser, hebben we haar op 9 augustus 2001 
begeleid naar het crematorium in Usselo. 

Nu wij voorgoed afscheid moeten nemen van 
onze moeder, schoonmoeder, groot-en over
grootmoeder en levenspartner doen we dat met 
veel verdriet. Ze laat een grote leegte achter. want 
ze was met haar goedheid en hartelijkheid een 
spil in ons gezin. 
Als we haar leven in herinnering roepen, komt bij 
ons haar levensgeschiedenis naar boven. Als 
oudste van een gezin met 12 kinderen heeft zij 
van kinds af aan al moeten aanpakken. Hard wer
ken in de textielindustrie en thuis was voor haar al 
vroeg noodzakelijk. Ook in haar huwelijksjaren 
bleef haar dat niet bespaard. Haar man en onze 
vader Willem was ziekelijk en kwam op 51 jarige 
leeftijd te overlijden. 
Ondanks deze niet gemakkelijke jaren herinneren 

wij, de kinderen, moeder als een hartelijke en lief
devolle vrouw die alles heeft gegeven om ons het 
levenspad op te helpen. Eigenlijk is ze altijd gek 
geweest met heel haar familiekring van kinderen, 
klein- en achterkleinkinderen. Met name van de 
achterkleinkinderen heeft ze intens genoten en ze 
noemde hen meer dan eens "mooie jongs" . 

Na 9 jaren van alleen zijn na vaders overlijden, 
kwam Piet in haar leven met wie zij 24 mooie 
jaren heeft gehad. Vakanties, fietsen en wandelen 
en natuurlijk vooral elkaars leven delen, hebben 
ons en haar heel goed gedaan. 

De laatste jaren van moeders levèn, toen haar 
gezondheid haar meer in de steek liet, waren niet 
altijd gemakkelijk. Daarmee en met de noodzake
lijke opname in het verpleegtehuis in Losser, had 
moeder grote moeite. Ook het overlijden van haar 
schoondochter Ria begin dit jaar en de ziekte van 
haar schoondochter Gisela, heeft haar veel ver
driet gedaan. 

Wij gunnen haar nu de rust en de vrede. 
Moge God haar bij zich opnemen. 

Moeder. schoonmoeder. groot- en overgroot
moeder, lieve levenspartner. 

Rust in vrede. 

We zijn dankbaar voor uw medeleven. betoond 
tijdens de ziekte en na het overlijden van onze 
lieve moeder, schoonmoeder, groot- en over
grootmoeder en levenspartner. 

Marinus, Hans en Gisela. klein- en 
achterkleinkinderen, Piet. 


