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Ter nagedachtenis aan 

MARIA ELISABETH 
SANDERS - WEIERINK 

Ze werd op 28 maart 1892 geboren te 
Tubbergen en trouwde in 1915 met 
Willem Marianus Sanders. Na meer dan 
60 J 3ar huwelijk overleed hij. Moeder 
is op de hoge leeftijd van 95 jaar ge
storven ,n "Krönnenzommer" te Hellen
doorn op 27 juli 1987. Na een plechtige 
eucharistieviering In de St. Egbertuskerk 
te Almelo hebben we haar op 30 Juli 
begeleid naar het crematorium te Usselo. 

In hoge ouderdom Is moeder, groot· en over
grootmoeder overleden. Ze verbleef de laatste 
zeven Jaar in verpleegtehuis "Krönnenzommer'', 
wlar haar kaarsje langzaam is opgebrand. 
In haar jongere Jaren was ze een dynamische 
en sterke vrouw, die het thuis voor het zeggen 
had. Als het botste, kon Je beter niet met haar 
te doen hebben. Ze gaf niet snel iets gewon
nen en het was óf voor, óf tegen. 
Soms kon n,ets, maar soms kon ook alles. 
Haar hartsvriendin had een totaal andere over
tuiging, zeker toen opmerkelijk. Ze was niet 
bang uitgevallen: In oorlogstijd doken naast 
v,er zoons. ook joden en andere medeburgers 
bij haar onder. 
Er kon veel bij haar. Ze stond klaar voor men
sen als het nodig was. Kinderen d,e tijdelijk 
ondergebracht moesten worden vonden bij haar 
gastvrijheid. Haar handen hebben veel werk 

verzet voor haar gezin van zes Jongens en 
twee meisjes. Om wat extra te verdienen in 
de crisisjaren deed ze veel naaiwerk. 
We hebben met haar gelachen en gehuild. Ze 
hield van vrolijkheid en kon humoristisch en 
puntig uit de hoek komen, want ze was goed 
van de tongriem gesneden. 
Haar levensavond begon op de Koppel, waar 
haar man overleed. Toen ze daarna op "Krön· 
nenzommer" kwam, werd daar mede op haar 
aandringen een R.K. pastor aangesteld. Want 
ze was een godsvruchtige vrouw. Voor Anto
nius en vooral voor Maria had ze grote ver
ering. Ze kende de bijbel erg goed. Ze wist 
wel met h3ar tijd mee te gaan en was oekume
nisch ingesteld. In die jaren werd ze ook 
liever en milder. 
Ziek is ze niet geweest. Haar leven nam lang
zaam een einde. 
Moge de Heer haar nu opnemen in zijn lief
devolle ontferming, op voorspraak van moeder 
Maria: H. Maria bid voor haar, opdat zij 
moge rusten in vrede. 

Amen. 

Voor uw medeleven' zeggen wij U hartelijk 
dank. 

Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen 




