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In liefdevolle herinnering 

Maria Anna Aleida Warburg 
( Marietje) 

echtgenote van Ben Tellman 

Ma werd geboren op 9 januari 1928 in De Lutte. 
Zij overleed thuis in haar vertrouwde omgeving op woensdag 24 april 
2002, na getroost en gesterkt te zijn door het H. Sacrament der Zieken. 

Op maandag 29 april hebben wij afscheid van haar genomen tijdens de 
eucharistieviering in de Heilige Antonius van Padua te Oldenzaal. 
Daarna volgde de crematie te Usselo. 

Haar jeugdjaren bracht zij door met haar drie zusjes op de boerderij annex 
smederij in De Lutte. Ma leerde haar man kennen op de dansavonden bij 
de Tankenberg. Het was liefde op het eerste gezicht, zij had er zelfs twee 
en een half jaar wachten voor over toen hij zijn plicht vervulde in Indië. 
Na zijn terugkeer in 1950 zijn ze in 1958 getrouwd. Uit hun huwelijk 
volgden drie kinderen. 

Ma was een bijzondere vrouw die heel haar leven in dienst stelde van 
anderen. Haar activiteiten voor de kerk zoals het wijkbezoek aan zieke 
mensen voerde ze met liefde uit. 
Voor haar zelf stelde zij geen eisen, zij was met weinig tevreden. Met 
de kleine dingen kon je haar echt blij maken. Haar man, kinderen en 

kleinkinderen waren alles voor haar. Zij was voor Pa een hele fijne vrouw 
en lieve echtgenote. Ze waren een heel hecht stel. Alle mooie en 
moeilijke momenten beleefden zij samen. 

Marietje was graag onder de mensen. Zij zocht ze op en had ze graag 
om haar heen, iedereen was altijd welkom. Zij was actief betrokken bij 
het Damesgilde. Velen hielden van haar om haar eerlijkheid, humor, 
directheid, zorgzaamheid en kracht. 

Marietje had groene vingers, de tuin was haar lust en haar leven. Tevens 
vond zij het fijn om te wandelen en te fietsen in de natuur. 

De laatste paar jaar ging het wat minder met haar gezondheid door haar 
suikerziekte en reuma. Je hoorde haar daar echter nooit over klagen. 
Zij was diep getroffen toen ze hoorde dat ze ongeneeslijk ziek was. 
Nadat zij het voor zichzelf geaccepteerd had is ze heel bewust begonnen 
aan haar laatste levensfase. 

Ma, wij hebben de laatste tijd met jou heel intens beleefd. Vanaf je 
ziekbed was je zorgzaamheid nog duidelijk te voelen. Het afscheid dat 
we moesten nemen was verdrietig, maar heel vredig. 

Onze dankbaarheid gaat uit naar allen die belangstelling en medeleven 
hebben getoond bij het overlijden van onze lieve Marietje, mama en oma. 

Ben Tellman, kinderen en kleinkinderen 

Oldenzaal, april 2002 


