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In dankbare herinnering aan 

Maria Johanna Wargers - Tijhuis 

Op 8 april 1915 werd zij, als derde in een gezin 
van tien kinderen, geboren in buurtschap "De 
Mekkelhorst". Zij overleed op 29 januari 1999, 
voorzien van het H. Sacrament der Zieken, in ver
pleeghuis "Het Meulenbelr te Tubbergen. We 
namen afscheid van haar tijdens de H. 
Eucharistieviering op 3 februari 1999 in de H. 
Nicolaaskerk te Denekamp, waarna we haar, 
naast vader, te ruste hebben gelegd op het R.K. 
kerkhof aldaar. 

Na de lagere school moest zij, zoals in die tijd 
gebruikelijk was, gelijk aan het werk. Ze kwam, na 
enkele kortere dienstbetrekkinçien, te werken bij 
de familie Rolink - Rondhu,s in Denekamp. 
Alhoewel het daar hard werken was in de huis
houding en op de boerderij annex kolenhandel, 
had ze het er biJZOnder naar haar zin. Dat blijkt 
niet alleen uit de lange reeks van jaren, die ze er 
gewerkt heeft, maar ook uit de contacten, die ze 
altij'd is blijven onderhouden met de "kinderen van 
Ro ink", zoals ze ze steeds is blijven noemen. 
Daar heeft ze ook haar man, onze vader leren 
kennen, met wie ze op 19 Januari 1949 is 
getrouwd. Uit hun gelukkige huwelijk zijn drie kin
deren geboren. Voor ons was ze een lieve en 

meer dan zorgzame moeder, voor wie geen moei
te te veel was. 
Toen in 1982 haar man en onze vader overleed, 
verdween een structuur uit haar leven, vooral 
omdat ze altijd samen waren. Haar zus An, die ze 
altijd ·oons An oet De LUit" noemde, en met wie 
ze een speciale band had, heeft haar in die moei
lijke periode weer bij allerlei dingen betrokken. 
In 1989 werd moeder getroffen door een hersenin
farct. dat in januari 1990 een verpleeghuisopname 
onvermijdelijk maakte. In deze situatie ontmoette ze 
veel en pijnlijk onbegrip. Na ruim 8 jaar. op 2 februari 
1998, volgde nog een overplaatsing naar verpleeg
huis "Het Meulenbelt" te Tubbergen. Hoe pijnlijk het 
destijds ook was, terugkijkend is het goed geweest. 
Moeder is daar met een ontroerende liefde en zorg 
omringd. 
Moeder was een bescheiden, vriendelijke, maar 
bovenal ook een gelovige vrouw, die het liefst in haar 
vertrouwde omgeving verkeerde, waar gastvrijheid 
en hartelijkheid haar typeerden. Haar gezin, haar 
kleinkinderen en haar geloof waren de belangrijkste 
pijlers in haar bestaan. Zij is voorgoed uit ons leven, 
maar voor altijd in ons hart. 
W,j vragen God Onze vader. die leven geeft en leven 
neemt, haar op te nemen in Z11n altijddurende vrede. 

Voor uw belangstelling en medeleven, betoond tijdens de 
ziekte en na het overlijden van onze moeder. schoonmoe
der en oma. betuigen wij u onze oprechte dank, waarbij wiJ 
heel in het bijzonder denken aan hen, d e haar al die jaren 
zo trouw zijn tlijven bezoeken. 

Kinderen en kleinkinderen 




