


In liefdevolle en dankbare herinnering aan 

Marion Groot Zevert 

Marion werd geboren op 15 juli 1958 te Groenlo 
en overleed op 19 december 2000 in haar ver
touwde omgeving. 
Na de uitvaartdienst in de H. Calixtuskerk te 
Groenlo op 23 december 2000 hebben we haar 
begraven op het R.K. kerkhof. 

Marion werd geboren als enig kind van Jan en 
Rieky Groot Zevert. Ze was een lief en bescheiden 
meisje, maar wist wel heel goed wat ze wilde. Als 
kleuter speelde ze al altijd de juf. Het stond dan 
ook al vroeg vast dat ze het onderwijs in wilde. 
Na de basisschool, mavo, havo en P.A. ging ze aan 
het werk in Didam. Daar was ze in haar element. 
Al gauw ging ze pedagogiek studeren. Een studie 
die ze helaas door haar ziekte niet meer af heeft 
kunnen maken. 

In juli '84 ging Marion slechter zien en in januari 
'85 bleek dat het M.S. was. 
Na 10 maanden in Utrecht en 32 maanden in het 
revalidatiecentrum 'Het Roessingh' kon Marion 
naar huis. Papa had intussen aangebouwd, want 
Marion wilde graag thuis blijven wonen. Helaas 

overleed papa 14 dagen nadat Marion thuis 
kwam. 
Marion heeft veel tegenslagen moeten incasseren. 
Steeds moest ze weer een stapje terug doen. 
Ondanks alles probeerde Marion elke keer weer 
het positieve ervan in te zien. 
Ik heb al die tijd voor Marion mogen en kunnen 
zorgen. Ook dankzij het Wiedenbroek waar 
Marion drie dagen per week op de jongerenafde
ling naar de dagbehandeling kon. Ze genoot hier
van en was altijd voor een grapje te vinden. 
Tot het laatst was Marion zeer actief. ze ging 
graag op vakantie, nam deel aan alles wat gezel
lig was, had veel hobby's zoals rolstoeldansen, 
zwemmen, yoga, enz .. Ook thuis deed ze graag 
allerlei spelletjes, vooral yahtzee, genoot van mu
ziek en vond het heerlijk als er mensen op bezoek 
kwamen. 
De laatste tijd ging Marion achteruit, maar toch 
kwam het overlijden onverwacht. 
Marion is tot het allerlaatst thuisgebleven. Iets 
wat ze graag wilde en ik haar beloofd had. 

Voor uw belangstelling, medeleven en steun tij 
dens haar ziekte en na haar overlijden wil u ik bij
zonder hartelijk danken. 

Rieky Groot Zevert-Bleumink 


