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Marie Hagel-van Benthem 
overleed op 10 januari 2007 op 92-jarige leeftijd 

Marie werd geboren op 29 juni 1914 in Rossum, 
samen met haar tweelingzus Rika. Op 14 januari 
1953 trouwde ze met Herman Hagel en gingen ze 
wonen in Denekamp . In dit dorp bleven ze samen 
hun hele leven wonen. Terwijl Herman op traditio
nele wijze kostwinner was, eerst als bakker en later 
als grensdeclarant, verzorgde Marie alles rondom 
het huishouden. 
Vanwege het huwelijk zegde ze, zoals dat in di e 
tijd ging, haar betrekking bij Oostvogel in Hengelo 
op. Eerst woonden ze aan het Julianaplein, daarna 
aan de Oranjestraat. Op dit adres werd een gezin 
gevormd waarin achtereenvolgens Richard , Edwin, 
Vincent en Ronald werden geboren. 

Moeder, zoals wij haar altijd noemden, stond 
bekend om haar grote zorgzaamheid voor ons gezin. 
Daarnaast genoot ze ervan, wanneer de zon volop 
scheen en was ze, zonder het dorp te verlaten, vaak 
vakantiebruin terwijl de rest van Denekamp er nog 
wat bleekjes bijliep. 
Dieren die door de jongens 'werden aangesleept , 
waaronder vele kraaien, duiven en de hond Harry, 

konden eveneens op haar goede zorgen en liefde 
rekenen. Kleinkinderen Tim en Femke waren oma's 
oogappels en ze was er maar wát gek mee! Ondanks 
haar beperkingen, was ze altijd in voor een spel
letje. 
Ze ging tot op het laatste moment haar eigen gang 
en ze verzorgde zich tot in de puntjes met o.a. 
Chanel no. 5. (Altijd ruim voorradig!) 
Na een leven van dankbaarheid werd ze de laat
ste jaren door haar omgeving vertroeteld, niet 
in de laatste plaats door de medewerkers van de 
Zorggroep St. Maarten, afdeling Singraven. 

We willen iedereen bedanken 
voor de warmte tijdens Moeders leven en bij haar 
afscheid. Ons extra woord van dank gaat uit naar 
Agnes, die Moeder jarenlang met heel veel liefde 
heeft helpen verzorgen en regelmatig met haar op 
stap ging. 
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