


• Gedenken wij in ons gebed 

Marie Hövels-Laarhuis 

Tante Marie werd geboren op 16 mei 1919 in 
Noord-Deurningen. Op 6 oktober 2001 is zij overle
den, temidden van haar dierbaren. 
We hebben afscheid van haar genomen op 1 O 
oktober, tijdens de gezongen uitvaart in de paro
chiekerk van de H. Jozef te Noord-Deurningen, 
waarna wij haar te ruste hebben gelegd op de RK 
begraafplaats aldaar. 

Tante Marie is geboren en getogen op "Erve Ahuis" 
als enigste zus tussen vier broers. Na de lagere 
school ging ze naar de huishoudschool in 
Weerselo. In 1945 trouwde ze met Oom Herman 
om samen met hem te werken op Erve Slakhörst. 
Enkele jaren na hun 25 jarig huwelijk zijn ze ver
huisd naar de Heideweg. 
Het geloof had een centrale plaats in haar leven. 
Van Maria ontving ze veel steun, zeker toen bleek 
dat hun huwelijk kinderloos bleef. Naast het werk 
op de boerderij had ze de zorg voor haar broer 
Frans, die bij hun woonde. In 1975 overleed haar 
man, zonder dat ze echt afscheid heeft kunnen 
nemen, dit heeft haar erg aangegrepen. Met veel 
zorg en liefde heeft ze Frans verzorgd , totdat hij 
nog vrij plotseling overleed in 1979. Haar nicht 

Agnes kwam bij haar wonen. Tante Marie kon 
genieten van tuinieren en de vele bezoeken van de 
familie en bekenden. Op haar 55e heeft ze het rij
bewijs gehaald, dit gaf haar een heel stuk vrijheid. 
Ook vond ze het prachtig om uitstapjes te maken, 
vaak samen met Tante Betsie. Ze vond het heerlijk 
om kinderen om haar heen te hebben, dat hield 
haar jong. Ze kon heel goed meegaan met de tijd 
en wist zich altijd aan te passen aan nieuwe 
omstandigheden. Veel lief en leed mocht ze delen 
met Agnes, maar ook anderen van de familie waren 
bijna kind aan huis. Tante Marie was dan ook een 
zeer gewaardeerde oppas voor de kinderen. Als 
vrijwilligster heeft ze vele jaren gewerkt in het 
bejaardenhuis. De laatste jaren liet haar gezondheid 
steeds meer te wensen over, ze werd meer en meer 
afhankelijk van Agnes. Toch bleef ze altijd vol 
humor en gezelligheid. Ze heeft veel voldoening 
gevonden tijdens een bedevaart naar Lourdes in 
juni 2001. De aandacht van Agnes, familie, buren 
en kennissen hebben haar bijzonder goed gedaan. 

Heer, schenk haar de eeuwige rust. En het eeuwige 
licht verlichte haar. Dat zij moge rusten in vrede. 
Amen. 

Voor uw aandacht en medeleven voor Tante Marie 
danken wij u van harte, het sterkt ons in deze da
gen van afscheid en verdriet. 

Agnes en familie. 


