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Zij werd geboren op 11 mei 1914 in de 
Lutte. Haar kerkelijk huwelijk sloot zij 
in de Lutte op 4 november 1933 met 

Hendrikus Johannes Dijkstra 
die reeds stierf in Losser 12 aug. 1969. 
Daarna sloot zij weer een kerkelijk hu· 
we lijk op 6 maart 1982, in Losser, met 

Theodorus Steenvoorden. 
Bij het avondbezoek in Ziekenzorg te 
Enschede, 27 mei 1986, had zij nog 
veel plezier met twee buurvrouwen. 
Er werd een afspraak gemaakt om over 
enkele weken samen te gaan winke · 
Jen en drie uren later trof haar een 
hartstilstand en Marie mocht "winke
len", waar zij nog nooit geweest was. 
Op het kerkhof van de Maria Geboorte· 
parochie te Losser werd zij begraven 
in het graf van haar man, waar zij zo 
dikwijls stond te bidden. 

Marie was een lieve vrouw voor haar 
man. Alles probeerde zij voor hem klaar 
te maken. Ze stond hoog aangeschre
ven bij haar kinderen en haar broers 
waren vol trots op "ons Marie". Geen 

wonder, want ze was het enige meisje 
uit dat gezin en iedereen kende haar 
en iedereen kreeg een paar vriendelijke 
woorden van haar en de Twentse kof. 
fie stond altiJd klaar. 
Ondertussen werkte zij hard en veel 
Ze was zeer beweeglijk en kon in bij· 
na alle voorkomende moeilijkheden de 
oplossing brengen. 
Ze was een gelovige vrouw. Een paar 
keer reisde zij naar Lourdes. Uit dank· 
baarheid stak zij iedere middag een 
kaarsje op. Ze heeft veel meegemaakt 
in haar leven. Daarom had ze nog al 
eens behoefte om 1n bezinning een re
traite te maken: ze moest het eens 
kunnen worden met God, zichzelf en 
de medemens. Dan kon zij weer trots 
worden op haar beproevingen, dan leef. 
de het besef op, dat verdrukking · leidt 
tot volharding. Zo ontstond beproefde 
d~ugd en dat gaf haar weer hoop, die 
dit keer niet teleurgesteld werd. 

Voor uw bliJken van belangstelling en 
medeleven, betoond na het overlijden 
van mijn lieve vrouw, onze zorgzame 
moeder, schoonmoeder en lieve oma, 
betuigen wij u onze oprechte dank. 

Th. Steenvoorden 
kinderen, behuwd - en kleinkinderen. 


