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Met veel liefde en dankbaarheid 

denken wij terug aan: 

Marietje 
Sanderink-Voorpostel 

echtgenote van 
HENNIE SANDERINI( 

Zii is geboren op 29 augustus 1932 te Ootmars11m e11 
overleed na ee11 korte maar heftige ziekte op 

2 april 2005. Op 6 april d.o. v. hebben we samen oftcheid 
van haar genomen en ,ui el'•n gezongen uitvaartviering te 

roste gelegd op het R. -K. kerkhof te Ootmars11111. 

Marictjc groeide op in een gezin van 10 kinderen. Vanaf 
haar achtste heeft ze ook de vijf oorlogsjaren bewust 
meegemaakt. Hard werken en anderen helpen had ze 
zichzelf snel aangewend. Zij is bij vele ge1.innen in 
"betrekking" geweest. 
Bijna 50 jaar terug, in 1956, trouwde ze met Hennie en 
samen kregen jullie 8 kinderen. Naast de verzorging en 
opvoeding van deze "jongs en wichte" hielp ze Pa ook 
nog mee op de boerderij. Er bleef dan ook weinig tijd 
over voor haarzelf. Ons geluk was haar geluk. Met z 'n 
allen hebben we vele fijne en goede jaren gehad. Jammer 
dat een ve rvelend ongeval een kink in de kabel bracht 
binnen het gezin. Hetgeen een duidelijke invloed op en 
extra zorgen voor haar verdere leven gaf. Toch bleef ze 
zorg en aandacht voor iedereen houden. 
Ze had een hartelijke persoonlijkheid en was steeds met 
een grote interesse betrokken bij alles wat in haar leven 

gebeurde. Ma was altijd de spil thuis. Zij wist altijd hoe 
en waar het allemaal was. 
De eerste kreet bij thuiskomst was dan ook; "woar is 
oons Ma' .. ? 
We hebben het goed gehad. Samen met Pa heeft ze 
ervoor gezorgd dat we een eigen weg hebben kunnen 
gaan en vinden. We hebben een fantastische basis voor 
ons leven meegekregen. 
Ma hield van de natuur. Haar tuin begon rondom deze 
tijd weer te bloeien. 
De fuchsia's kwamen jaarlijks weer tot volle bloei. 
Na jaren van hard werken op de boerderij kregen ze wat 
meer tijd om te genieten van vele kilometers op de fiets. 
Samen met Pa en regelmatig met haar broers en zussen. 
De laatste jaren ging dit jammer genoeg wat minder 
soepel. 
En wat heeft Ma genoten van haar kleinkinderen. Ze was 
maar liefst 18 keer een echte zorgzame en lieve oma. 
Zoals zij ook een fantastische vrouw en moeder was. 
Helaas het ging allemaal anders. De laatste weken was de 
strijd niet meer te ovenvinnen. 

Niemand wou je 1111 al kwijt maar 
we moesten je laten gaan. 
Rust nu maar lekker uit. 
Je hebt !tet dik verdie11d. 

Voor al uw medeleven, belangstelling en troost willen we 
u hartelijk danken. 

Agelo, apri l 2005 
Enktcrmorsweg 6 

H. Sanderink 

Kinderen en kleinkinderen 




