
DANKBAAR OM WAT JE 
VOOR ONS BENT GEWEEST. 
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Dankbare herinnering aan 

Marie Beukers 

Ze werd op 26 augustus 1913 geboren te Erica. 
Zij huwde 4 mei 1943 met Meine Kloppenburg 
waarvan ze sinds 31 december 1985 weduwe 
was. Uit hun huwelijk werden acht kinderen 
geboren. Toen ze nog in de kleine kinderen 
zaten, kwam daar nog de zorg voor haar eigen 
moeder bij. Zij was een eenvoudige vrouw, die 
in haar gezin de normen van haar eigen opvoe
ding hanteerde; degelijk, christelijk . Ze was 
een zorgzame lieve moeder, die naast de zorg 
voor haar gezin, een gezelligheidsmens was. 

Ze had graag mensen om haar heen . Ze had 
weinig hobbies; met haar man samen iets 
doen, ja, maar na zijn plotselinge dood, kwam 
ze in een eenzaamheid terecht, want ze miste 
steeds haar Meine. Aan de Vaart woonde ze 
naast haar zus en was blij dat ze in de Bente 
weer naast elkaar woonden. Dankbaar was ze 
zo oud te mogen worden. Ze had graag 
dagelijks iemand om haar heen en dat gebeur
de ook; ze was daar blij mee. In het laatste 
jaar, toen haar gezondheid te wensen overliet, 
was haar dochter Tiny, die altijd klaar stond , 
een grote steun voor haar. Na een va l in "De 
Bente" werd ze met een heupfraktuur in het 
ziekenhuis opgenomen. Naast de licham el ijke 
gingen ook de geestelijke krachten achteruit. 
Te midden van haar kinderen ontving ze het 
Sacrament van de zieken. Na afloop zei ze: "Ik 
wil wel naar boven, ik ben zo moe". 
In alle rust, omgeven door hen die haar lief wa
ren, gaf ze 9 februari 1993 haar leven terug in 
de hand van haar Schepper. Na een Eucha
ristieviering ten afscheid is haar stoffelijk 
lichaam begraven op het R.K. kerkhof te Erica 
op 13 februari 1993. Daar zal het rusten tot op 
de dag van de Heer. Wij zijn dankbaar want 
ma, oma heeft zeer veel voor ons betekend, 
omdat ze ons zoveel heeft meegegeven vanuit 
haar gelovig zijn. Blij dal ze van ons mocht 
zijn. Wij zijn bedroefd, maar weten haar zeker 
in Gods nabijheid. Ze leef t in onze herinnering 
voort als een vrouw, die uit de kracht van haar 
geloof ons zoveel liefde kon geven. 

Voor uw blijken van meeleven tijdens haar ziek 
zijn en in de voor ons nu zo droeve dagen, dan
ken haar kinderen en kleinkinderen. 


