
Haar handen hebben voor ons gewerkt 
Haar ogen hebben ons gevolgd 

Haar hart heeft voor ons geklopt 
Niet klagend, niet vragend, 

Alles zelf dragen, 
Zo was zij in het leven, 

Zij heeft nu haar rust gekregen 



Ter herinnering aan 

Marietje Maria Berendina 
Koehorst-Schasfoort 

echtgenote van Albert Koehorst 

Marietje werd geboren op 17 februari 1936 te 
Losser en zij overleed enkele meters van haar 

geboortegrond op 30 juni 2012 om 11 uur 
in verpleeghuis Oldenhove te Losser in bijzijn van 

haar man, kinderen en haar broer Johan. 

Groot is ons verdriet om het overlijden van onze lieve 
vrouw, onze dierbare moeder en oma. In de 76 jaar 
die haar gegeven werd, is Marietje voor velen een 
inspirerend voorbeeld geweest. In de eerste plaats 
voor haar man Albert, van wij zij zielsveel hield. Ook 
voor haar kinderen Harald, Richard, Mariëtte en Bertil 
was zij altijd een fantastische moeder. Altijd stond zij 
met raad en daad voor hun klaar. Niets was te veel. 
Marietje groeide samen met haar broer Johan op in 
Losser onder de oude toren. Na haar jeugd leerde 
Marietje Albert kennen bij "de Vereniging" in de Lutte, 
waar zij achter de bar werkte en Albert als kelner 
werkzaam was. Hier werd de basis gelegd voor een 
geweldige tijd samen. In januari 1965 werd hun relatie 
bezegeld met het huwelijk. Dit gelukkige huwelijk 
stond in het teken van liefde, gezelligheid en hard 
werken. 
Marietje begon een succesvolle lingerie/tricotage 

zaak in Losser. Hierin heeft ze jarenlang met veel 
genoegdoening en energie gewerkt. Nooit ging dit 
ten koste van de aandacht en liefde voor haar man 
en kinderen. Altijd had ze een luisterend oor en bij 
terugkomst uit school stond ze altijd klaar om met 
de kinderen bij te praten. Gezelligheid stond hoog bij 
haar in het vaandel en iedereen was welkom. 
Vakanties waren ieder jaar weer een hoogtepunt. Ze 
hield van fietsen en vond het erg fijn om er samen 
met Albert op uit te gaan met de caravan. Helaas 
ging dit de laatste tien jaar van haar leven niet meer 
vanwege haar lichamelijke beperkingen. Altijd bleef 
ze hoop houden op herstel, maar helaas ging haar 
lichamelijke toestand steeds verder achteruit. Nooit 
heeft ze geklaagd en dapper heeft ze haar beperkingen 
gedragen. Heel veel vreugde gaf haar de geboorte en 
het zien opgroeien van haar acht kleinkinderen waarop 
ze enorm trots was. 
Na lange tijd door Albert met alle liefde te zijn verzorgd 
samen met de onmisbare en zeer gewaardeerde hulp 
van de medewerkers van Carint, werd Ma rietje enkele 
maanden geleden opgenomen in verpleegcentrum 
Oldenhove. Hier is zij liefdevol verzorgd en toch nog 
onverwacht, maar gelukkig in alle rust, naar een ander 
leven gegaan. 

Wij zullen haar nooit vergeten. 

Voor de belangstelling en het medeleven na het 
overlijden van Marietje willen wij u harteli jk danken. 

Albert, kinderen en kleinkinderen 


