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Mama werd geboren op 25 maart 1928 in 
Ootmarsum. Na een tijdje ziek zijn is zij na een 
liefdevolle verzorging in MST Oldenzaal gestorven 
op 29 mei 1998. 
We hebben afscheid van haar genomen tijdens een 
eucharistieviering in de Drieëenheidskerk. Waarna 
we haar begeleid hebben naar haar laatste rustplaats 
bij papa op het kerkhof aan de Hengelosestraat. 

Nadat je met papa getrouwd was dachten jullie 
samen aan kinderen. Zes hadden het er kunnen zijn, 
maar allemaal veel te vroeg gestorven. Toen heb je 
samen met papa al veel moeten meemaken. Toch 
kwam er toen een lichtpuntje. Jullie konden mij 
ophalen, wat waren jullie blij met dat bericht. 
Jouw leven was niet altijd even gemakkelijk, maar 
je had het erg naar je zin toen Henk en ik gingen 
trouwen en jij jouw eigen gedeelte bij ons in huis 
kreeg. Maar het geluk mocht niet lang duren, want 
een maand na ons huwelijk kreeg je een hersenbloe
ding en ben je nooit weer de oude geworden. 
Toch waren er ook mooie dingen in je leven. Je hield 
ervan om met mensen een praatje te maken en de 
deur stond altijd voor iedereen open. 

Ook kon je erg van de natuur genieten. Zo ging je 
dagelijks even een fietstochtje maken. Toen dat niet 
meer kon, gingen we met jou in de auto rond rijden. 
Daar kon je echt van genieten. 
Ook mocht je graag in de tuin werken, maar dat kon 
later ook niet meer, omdat je hart steeds zwakker 
werd . 
En nu gaf je het helemaal op. Je wou en kon niet 
meer. Je wou graag naar papa heen. En daar ben je 
nu. We hopen dat je daar heel gelukkig bent. 
Je hebt ook heel bewust het Sacrament van de 
Zieken ontvangen en gezegd: "Huil niet, maar bid 
voor mij." 
Het geloof in God, daar bleef je op vertrouwen. 

Lieve mam, we zouden nog zo graag met je praten 
en je nog zo graag bij ons willen hebben, maar dat 
mag niet meer zo zijn. We hopen dat je in de hemel 
gelukkig zult zijn. 

Lieve mama, rust zacht, we zullen je nooit 
vergeten. 

We willen iedereen bedanken voor uw medeleven 
met ons, voor en na het overlijden van onze moeder 
en schoonmoeder 

Mariëtta en Henk. 


