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Dankbaar gedenken wij 

Maria Porring v.d. Moreel 
t 30 november 2001 

Met heel veel dankbaarheid zullen we mama blijven herinneren. We zijn 
blij dat we zo'n lieve moeder en oma hebben gehad. Ze was een warme 
vrouw, die alles over had voor diegenen die haar omringden. 
Met veel liefde heeft ze altijd klaar gestaan voor papa. We hebben vooral 
veel bewondering voor de wijze waarop ze hem in de laatste jaren van 
zijn leven heeft gesteund en verzorgd. 
Ondanks het feit dat ze het in die jaren heel moeilijk heeft gehad, bleef 
ze voor ons een lieve moeder die altijd tijd had om naar je te luisteren en 
als 't enigszins kon te helpen en bij te staan. Een bezoek aan de Schapen· 
dijk was voor de kinderen en kleinkinderen een feest en ook toen papa 
er niet meer was bleef ze ons altijd met een glimlach gastvrij ontvangen. 
Ondanks haar grote verdriet bleef ze haar best doen er altijd voor ons te 

zijn. Met een groot doorzettingsvermogen negeerde ze daarbij als het 
even kon haar fysieke beperkingen. Met ware heldenmoed reed ze op 
haar rode karretje naar het winkelcentrum om daar haar boodschappen 
te doen, zodat haar gasten ·als het even kon- konden blijven "mee eten". 
Ook al nam haar gezichtsvermogen steeds meer af, ze bleef met grote 
creativiteit kleren maken voor haar zelf, de kinderen en kleinkinderen. 
Ze zorgde ervoor dat het in en rond het huis altijd gezellig bleef, zodat 
het huis aan de Schapendijk waar ze met papa zolang heeft gewoond, 
voor de kinderen en kleinkinderen een "thuis" bleef. 
We zullen ook zonder haar verder moeten gaan. Maar in herinnering bli,ft 
ze altijd bij ons als een heel lieve zorgzame moeder en oma, die werke· 
lijk iets van haar leven heeft gemaakt. 

Voor uw blijk van medeleven ondervonden na het overlijden van mama 
en oma zeggen wij u onze welgemeende dank. 

Oldenzaal,december 2001 
Karin, Daan, Mary en Frits 
en kleinkinderen 


