
In dankbare herinnering aan 

Marietje Loos-Lubbers 

* 15 mei 1935 t 14 februari 2013 

Ze is op 15 mei 1935 geboren in Losser en kwam 
uit een gezin van 8 kinderen. Het waren moeilijke 
jaren en ze woonden in een relatief klein huisje, 
toch was het altijd gezellig. 
Op 24-jarige leeftijd ging ze trouwen met Ben 
Loos en dat was op 8 ju li 1959. Ze bleef in haar 
ouders' huis wonen, met haar 3 broers. In 1961 is 
Anita geboren en Christine kwam in 1965. 
Ze heeft veel thuiswerk gedaan voor textielbedrijf 
Van Heek en later maakte ze ook schoon op een 
Basisschool om wat extra's bij te verdienen. 
Het was op zondagmorgen altijd gezellig in huis, 
want iedereen kwam op bezoek bij moeder/oma 
en het huisje was dan ook helemaal vol en er 
werd lekker gekletst en geborreld. 
Ze kon genieten van haar vakanties, die ze vaak in 
een zomerhuisje hield. Het Eibernest in Eibergen 
was vaak haar vakantieadres. Dit huisje was lek
ker groot en iedereen was dan ook welkom. De 
familie reisde hen vaak achterna en vierden daar 
ook hun vakantie. 
Haar hobby was kaarten en ze was een dieren
vriend, vooral honden en op latere leeftijd een 
parkiet. Ze heeft bijna altijd een hond in huis ge
had en we konden altijd de hond brengen voor 
een oppas. 

Haar lievelingseten was patat met frikandel, daar 
kon je haar voor wakker maken. 
Ze kon genieten van de kleinkinderen. ze waren 
vaak bij haar en ze paste ook regelmatig op. 
Op latere leeftijd kreeg ze veel last van suikerziek
te en ze werd ook langzaam slechthorend. Chris
tine was de laatste jaren altijd in het ouderlijk huis 
om voor hen te zorgen. Beiden kregen te maken 
met dementie en Christine kon de verzorging niet 
meer aan. 
Op 2 november 2009 konden ze terecht in het be
jaardenhuis St. Maartens-Stede te l osser. Op de 
afdeling Dinkeldal en later in 2012 in het nieuwe 
gedeelte de Oelemars 2. 
In mei 2011 werd ze ook nog overgrootmoeder 
van een tweeling en dat heeft ze nog allemaal 
mee mogen maken. 
De laatste tijd nam haar gezondheid af en op don
derdagmiddag 14 februari, na een suikeraanval, 
is ze vredig ingeslapen. 
Ze waren samen 53 jaar gehuwd. 

Marietje, Ma, Oma, Overgrootmoeder, bedankt 
voor alles. We zullen je ontzettend missen. 

Voor uw belangstelling en medeleven na het over
lijden van mijn lieve vrouw. onze moeder, oma 
en overgrootmoeder bedanken wij u oprecht. 
Ook dank aan alle verzorgend personeel van St. 
Maartens-Stede. 

Ben Loos, kinderen, klein
en achterkleinkinderen 




