
Een kleine herinnenng aan 

Marijke Koenderinck-Schepers 
echtgenote van 

Frans Koenderinck 

Zij werd op 14december1948 te Eibergen gebo· 
ren en kreeg van haar ouders de doopnamen 
Maria Johanna Petronella Zij overleed in de 
morgen van maandag 27 januari 1997 thuis te 
Groenlo De eucharistie bij haar uitvaart vierden 
wiJ op 311anuari in de Callxtuskerk te Groenlo. In 
de verwachting van de verrijzenis ten leven na
men wij daarna afscheid in het crematorium "De 
Slangenburg" te Doetinchem 

Als water vloeide zij weg uit de handen van Frans 
op die maandagmorgen Er waren signalen de 
laatste tijd dat het niet goed met haar ging. Het 
medische circuit zag het nog niet somber in, maar 
zij zelf kon of wilde niet meer Bijna 25 jaar was zij 
met Frans getrouwd en deelden z ij hun leven met 
elkaar. Soms schreef zij op kleine briefjes iets van 
haar gevoelens en liefde voor hem En zij vond het 
best fijn om door hem verwend te worden 
Zij kon enorm genieten van kinderen en in gezel
schap koos zij altijd de kant van de kinderen. 
Samen met Frans investeerde Marijke heel wat 
tijd in scouting Groenlo Zelf als een 'teer, klein 
hertje' geboren, werd zij 'bambi' bij de kabouters. 

Mede door haar toedoen kwam ook de meisjetak 
van de verkennen1 op 'De Pol' in Groenlo terecht. 
zodat zij voortaan als 'Scouting Groenlo' konden 
optrekken. Zo had zij - zelf geen kinderen - er vele 
jaren meer dan 20 bij elkaar. Marijke hield niet van 
opsmuk en buitenkant. Zij was bescheiden, zij 
hoefde niet op de voorgrond te treden. Zij maakte 
zich meer zorgen over het wel en wee van ande
ren dan over haarzelf 
Er waren goede tijden waarin het leven genoten 
kon worden thuis, op vacanbe, in de natuur, met 
de hond die er altijd bijhoorde, er waren tijden 
waarin de zorgen drukten En zo gleed zij heel 
langzaam, voor het oog eerst nog niet te merken 
onder onze handen vandaan, naar wij hopen 
geloven en bidden in handen van de Eeuwige 

"Mari1ke, wees maar niet bang in het donker, 
wees maar niet bang in het hofst van de nacht 

Er is een Ster, die voor je ffonkert. 
Er is een God van licht, die op je wacht • 

Voor uw belangstelling en meeleven na het over
lijden van Marijke zeggen wij u hartelijk dank. 

Frans Koenderinck 
Ma en familie Schepers 
Familie Koenderinck 


