


Dankbaar blijven we denken aan 

Marie Degen-Nijkamp 
Weduwe van Johan Degen 

"Vergeet nooit steeds er uoor me te zijn, uergeet 
nooit dat je deelde in al m'n vreugde en pijn" 

Geboren op 28 september 1922 te Vasse. 
Overleden op 14 oktober 2008 te Oldenzaal. 
Na een gezongen uitvaart hebben we haar te 

ruste gelegd op het parochiële kerkhof op 
20 oktober 2008. 

Je groeide op in het plaatsje Hezingen met zes 
zussen en zes broers. Je bent de grote liefde 
tegengekomen, Johan Degen, waar je in de 
oorlog, in 1942, mee getrouwd bent. Je hebt veel 
moeten doormaken in de oorlogsjaren, maar 
verloor nooit de moed. Je was altijd een zorgzame 
en opgewekte vrouw die negen kinderen heeft 
groot gebracht. Je hebt het niet makkelijk gehad, 
je hebt er hard voor moeten werken maar klagen 
was er nooit bij . Je hield altijd de moed er in. 
Je was altijd vriendelijk tegen iedereen waarbij 
humor altijd een grote rol speelde. Je was een 
optimist, je keek vooruit. Maria had een 
bijzondere plaats in je leven. Vaak was je ziek, vele 
operaties heb je moeten ondergaan maar je zei 
altijd dat het wel goed ging. Ondertussen werd je 

oma van 23 kleinkinderen en overgrootmoeder 
van 16 achterkleinkinderen. Je cijferde je vaak 
weg voor je man en kinderen en niet te vergeten 
de kleinkinderen en de achterkleinkinderen. De 
tijd dat je nog thuis woonde heb je jouw zieke man 
jarenlang verzorgd. Dit was een moeilijke tijd, 
toch bleef je optimistisch en was iedereen altijd 
van harte welkom. Je man, Johan Degen 
overleed op 10 maart 2002. Daarna was het leven 
zwaar, elke dag had je het over je lieve man. 
Ongeveer twee jaar geleden kwam je ernstig ten 
val en bleek thuis wonen helaas niet meer 
mogelijk. Je ging wonen in het verpleeghuis 
Gereia te Oldenzaal. Je hebt daar een hele mooie 
tijd gehad, je fleurde helemaal weer op. Ook al 
kon je niet alles meer onthouden, je humor vergat 
je echter nooit, je bleef tussendoor voortdurend 
een grapje maken. Tot op het allerlaatste was je 
gek met de zusters van het verpleeghuis Gereia en 
zei je dat het altijd goed met je ging. Je wou 
niemand tot last zijn. ''Mama, we zijn blij dat we 
door jou zijn opgevoed en hebben geleerd positief 
in het leven te staan". 

Wij danken u uoor al uw blijken van medeleven. 
Het ouerlijden van onze moeder, oma en 
overgrootmoeder heeft ons diep getroffen. 

Namens kinderen, klein- en achterkleinkinderen. 


