
Dierbare herinnering aan 

Marie Krukkert 
echtgenoot van Ecf Sauer 

Marie werd op 1 juni 1924 te Geesteren 
geboren. Geheel on verwacht overleed zij 
thuis na voorzien te lijn geweest van het 
H. Oliesel op 29 april 2000. Na een 
gezongen uitvaanmis op 3 mei in de 
Basiliek van de H. Pancratius te 
Tubbergen. hebben wij haar op het 
parochiekerk aldaar te rusten gelegd. 

Op een stralende dag werd op vrijdag 28 april het 
40-jarig huwelijksfeest in de huiselijke kring gevierd. 
Een dag later zou het feest voortgezet worden met 
genodigden in een zaal. De dag begon niet veel anders 
dan andere dagen, langzaamaan trof zij met pa voor
bereidingen voor het grote feest, dat in de middag en 
avond plaats zou gaan vinden. Ze vertelde nog over de 
prachtige dag die al achter de rug was. Terwijl ze in de 
keuken zat voelde ze zich plotseling moe en ging 
naast de kachel zitten, waarna ze stierf in het bij2ijn 
van Pa, Gerard en Martin. 
Ma kon niet tegen ruzie en vond het belangrijk dat 
iedereen het naar de zin had. Ze probeerde steeds het 
positieve in de mens te zien. Het liefste had ze elke 
zondag de kinderen en haar kleinkinderen Maureen 
en Carlijn om zich heen. Ma cijferde zich in feite weg 

en vond het prima om op de achtergrond te blijven. Ze 
had een grote belangstelling voor de wereld om haar 
heen. maar wist ook wat er in de wereld omging. Ze 
had er geen enkele moeite mee om in deze tijd te 
leven. Rangen en standen waren begrippen waar zij 
geen rekening mee hield, iedereen was voor haar 
gelijk. Ma was het liefst thuis en had veel lieve zorg 
voor pa. door de jaren heen waren zij gegroeid tot een 
twee-eenheid. Ze ging dan ook niet graag alleen van 
huis. maar het liefst samen. Het contact met de fami 
lie en noabers zijn voor haar belangrijk geweest. Kon 
voor haar dood venelde ma nog hoe prachtig ze het 
vond om in zo'n fijne buurt te wonen. 

Ma was een gelovige vrouw die ook met de kerk in 
dete tijd meeleefde. Het was voor haar belangrijk dat 
het geloof een rol bleef spelen bij haar kinderen en 
kleinkinderen. Ze sprak vrijmoedig over haar geloof 
zonder aan een ander iets op te dringen. Terwijl zij 
voorbereidingen trof voor een grote gebeurtenis is het 
plotseling Pasen voor haar geworden. 

Voor uw blijken van belangstelling na het plotselinge 
heengaan van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moe
der en oma. zeggen wij u oprecht dank. 

E.W. Sauer 
kinderen en kleinkinderen 

7651 LA Tubbergen, 3 mei 2000 
Kupersweg 7 


