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Vol geloof in het eeuwig leven is ons voorgegaan 

MARIET JE MASELAND • THEBELT 

sinds 8 april 1961 gehuwd met 

HENK MASELAND 

Ze werd in Rossum geboren op 12 oktober 1928. 
Onverwacht ging ze thuis in Oldenzaal van ons heen op 
24 augustus 1991. Na de Uitvaartmis in de Mariakerk 
hebben we haar lichaam aan de aarde toevertrouwd op 
de begraafplaats te Oldenzaal op 28 augustus. 

Marietje woonde met Henk vanaf het trouwen in de 
Uiverstraat en voelde zich goed thuis in de Maria
parochie. Ze hadden geen kinderen, ze waren bijzonder 
op elkaar afgestemd en deden zoveel mogelijk alles 
samen; elke zaterdag kreeg ze van Henk bloemen, 
omdat ze daar dol op was. 
Ze had een bijzondere band met de familie; zo ging ze, 
25 jaar lang, iedere woensdag naar het gezin van haar 
zus Sieny in Rossum, die woont in haar oudershuis; ze 
was dol op haar petekind Bennie en op zijn vrouw Aly. 

Ze stond altijd klaar om bij te springen bij de familie en 
buren, als dit nodig was. Met name het gezin Kamphuis 
aan de Bentinckstraat heeft ze jarenlang geweldig 
geholpen, toen de moeder ziek was en ook later, toen de 
moeder was gestorven. 
Vol belangstelling stond ze open voor Gods natuur, 
werkte graag in de tuin en met bloemen, waarbij de 
regelmatige tocht per fiets of brommer in de Boerskotten 
heel wat afwisseling bood. 
Opgewekt van aard, bracht ze sfeer en gezelligheid bij 
feestjes, bij samenkomsten, maar de laatste 6 jaar tobde 
ze met neerslachtigheid. Dat was moeilijk voor haar en 
voor Henk, die haar geweldig heeft gesteund. Ze vond 
troost bij haar familie, haar buren, haar parochie, maar 
ook in haar sterk geloof. Van harte leefde ze mee met 
haar parochie, altijd trouw aan de kerkelijke vieringen in 
het weekend ; als ze zelf niet naar de Misviering kon 
gaan, kreeg ze thuis via Henk de H. Communie. Ze 
voelde zich vertrouwd met Maria en met het Maria
kapelletje. 

Moge ze aan haar hand 
binnengaan in het land van rust en vrede 

Voor uw blijken van medeleven tijdens de ziekte en na 
haar overlijden dank ik u van harte. 

Henk Maseland 


