


In dankbare herinnering aan 

Maria Hermina Maseland-Loos 
Sinds 1 S maart 1982 weduwe van 

Bernardus Gerhardus Marinus Maseland 

Marte werd gelxlren op 2 Juni 1916 te l..osset 14 januart 
2008 is zij na een kort ziekbed in het ziekenhuis in 
Enschede in alle rust overleden. Na een uitvaart
plechtigheid in de H. Maria Geboorte kerk in Losser 
is zij bij onze Pa te ruste gelegd op het R.K. kerkhof 
aldaar. 

Zij trouwden 7 juni 1948 en kregen twee zoons en 
een dochter. Ma W'dS gauw tevreden. Zij W'dS het liefste 
thuis in haar eigen omgeving. Hard werken had zij 
van huis uit wel geleerd. Tot het laatste toe droeg 
zij zorg voor haar huishouding. Ook hield zij van 
gezelligheid om zich heen. 
Toen Pa overleed in 1982 stond zij er ineens alleen 
voor. Zij miste Pa erg. Hij had altijd overal voor 
gezorgd. Dat haar zoons bij haar bleven wonen vond 
ze fijn. Zij had de zorg voor hen. 's Morgens vroeg 
opstaan voor onze Jan, dat deed ze met liefde en zorg. 
Haar kinderen waren haar leven. Met belangstelling 
volgde ze ook het opgroeien van haar kleinzoons, 
Dave en Mike. Mede door de hulp van Carint heeft 
zij tot het laatste toe thuis kunnen wonen. Met die 
hulp maakte ze veel plezier. Samen met hen rijmen 
en dichten, daar had ze lol in. Op TV volgde zij tennis 

en sport. Als we van de dokter of het bloedprikken 
kwamen, genoten we samen van een kop thee met 
iets Jekkers. 
De laatste avond hebben we elkaars handen vastge
houden en zo afscheid genomen van een zorgzame 
moeder en oma. 

Sterven doe je niet ineens, 
maar af en toe een beetje 
En alle beetjes die je stierf, 
't ts vreemd, maar die vergeet je. 
Het is je dikwijls zelf ontgaan, 
Je zegt: ik ben wat moe, 
maar op een keer dan ben je 
aan je laatste beetje toe. 

Moeder, Oma bedankt voor alles. We zullen je missen. 

Voor uw belangstelling en medeleven, welke wij 
mochten ontvangen tijdens de ziekte en na het over
lijden van onze lieve moeder en oma danken wij u 
oprecht. 

Frans en Truus 
Jan 
Siny en Martin 
Dave en Mike 

Losser, 18 januari 2008 


