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MARIET JE VENNEGOOR 
echtgenote van 

GERHARD TIJMAN OP SMEIJERS 
Zij werd geboren op 2 mei 1930 in Rossum. Na een 
langdurige ziekte is zij gestorven, temidden van haar 
man en kinderen in het ziekenhuis "Ziekenzorg· te 
Enschede op 7 januari 1991. 
Wij hebben afscheid van haar genomen tijdens een 
Eucharistieviering in de Plechelmuskerk te Rossum, 
waarna we haar begeleid hebben naar haar laatste 
rustplaats op het kerkhof aldaar. 

'ff;_gefoqf in á.e godfuiá 11an áe mensen, 
zoals i(geloof in á.e fmte als ik;_áe kptjes zie 

ófoeien.' 

Zó was de levensinstelling van Marietje, een lieve vrouw 
en een fijne moeder. 
We noemden haar ma; onze waardering en 
dankbaarheid wordt door dit woordje duidelijk 
getypeerd. 
Want zij was voor ons gezin een moeder, die altijd 
klaarstond. Zij kon zichzelf helemaal wegcijferen, om 

ons, haar kinderen, zich gelukkig te laten voelen. 
Ma was een vrouw van weinig woorden. Haar 
problemen, zoals dat tijdens haar ziekte sterk naar voren 
kwam, hield ze voor zichzelf. 
Ze wilde anderen niet belasten. 
Ze kon goed luisteren. Met je verhaal kon je bij haar 
terecht. Ma was een gelovige vrouw. Dit kwam vooral tot 
uiting in haar grote zorg, samen met pa, voor het gezin. 
Iedereen was thuis altijd welkom. Ze liet dit ook merken, 
door er voor te zorgen, dat er altijd "eten• was. 
Ze was gelukkig en tevreden; ma had weinig pretenties. 
Ze werkte in haar groentetuin en hield van de natuur. 
Ze was ook gek op haar twee kleinkinderen; Anouk en 
Tim. Ook zij zullen oma missen. 

Aan haar leven is zo vroeg een einde gekomen. We 
waren aanwezig toen ze het Sacrament van de Zieken 
ontving. Zij heeft meegewerkt aan het bewoonbaar 
houden van ons wereldje. Haar leven was er voor ons. 
In ons hart, in onze levensdurf, in onze gedachten en 
geweten zal ma voortleven. 

Voor uw meeleven bij de ziekte en het overlijden van ma 
zijn wij u erg dankbaar. 

Gerhard Tijman op Smeijers 
Kinderen en kleinkinderen. 




