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Wil in dankbaarheid gedenken 

Maria Gesina Kroese 

Geboren te Enschede op 12 juni 1909. 
Sinds 7 juli 1962 weduwe van 

Bernardus Wilhelmus Flierman 

Na een welbesteed leven in dienst van haar gezin 
en medemensen in de vrede van Christus te En
schede overleden op 28 mei 1993. Met een 
plechtige Eucharistieviering in de kapel van het 
Dr. Ariënstehuis namen w ij op 2 juni afscheid 
van haar 

Zij was een fijne moeder en lieve oma, bezorgd 
en opgewekt. Altijd belangstellend voor ie
dereen, niet het minst voor haar kleinkinderen. 
Ze hield van stijl en straalde, soms zonder veel 
woorden, iets uit, waardoor men wist, wat ze 
bedoelde. Sfeer scheppend in haar gezin, ver
stond ze tevens de kunst tot luisteren. 

Wat onomkeerbaar was in haar leven aanvaard
de zij vol geloof. Zoals de vroege dood van va
der. Haar innerlijk verdriet liet ze niet blijken: het 
leven moest verder gaan, ook voor haar kinde
ren. En voor zichzelf werkte zij aan een nieuwe 
toekomst door nog meer open te staan voor haar 
medemensen. 
Ze hield van mensen-om-zich-heen, van een 
spelletje en vooral van bloemen. 
Zoals zij ook hield van het leven. 
Pas toen haar lichaamskrachten afnamen werd 
die vreugde minder. Ze mócht toen veel aan
dacht vragen, omdat ze zélf steeds zoveel aan
dacht schonk aan ons. 
Haar geloof was reëel, maar tegelijk ook diep: 
vol vertrouwen dat ze op-weg was naar de grote 
Godsontmoeting. Was de H. Antonius haar lie
velingsheilige: Maria betekende voor haar dé 
Moeder bij uitstek. 
In de Meimaand, haar bijzonder dierbaar, heeft 
God haar geroepen. Ze heeft de goede strijd 
gestreden. 
Mét haar vertrouwen wij, dat Maria haar nu zal 
begeleiden naar het eeuwig Paasfeest bij Jesus 
Christus. 

Wij danken U hartelijk voor uw vriendschap, uw 
zorg en medeleven tijdens het leven en bij het 
heengaan van onze lieve moeder en oma . 

Kinderen en kleinkinderen . 


