
In gedachten en in ons hart 
zul je altijd bij ons blijven. 



In liefdevolle en dankbare herinnering aan 

Marietje Blanken 
echtgenote van Jan ten Barge 

Zij werd geboren op 18 oktober 1930 te Groenlo 
en overleed aldaar op 13 december 2000. Wij 
legden na de uitvaartdienst in de H. Calixtuskerk 
te Groenlo op 18 december 2000, haar lichaam 
ter ruste op het R.K. kerkhof aldaar. 

Marietje was het liefst thuis in haar eigen ver
trouwde omgeving. Ze kon zich hier heel goed 
vermaken. Hier is ze ook na een intensieve en 
liefdevolle verzorging van haar man Jan gestor
ven . Marietje had grote moeite de laatste periode 
van haar leven bijna totaal afhankelijk te zijn van 
de zorg van anderen. Zeker van "vreemden". Dit 
was voor haar zelf maar ook voor de verpleging 
niet altijd even gemakkelijk . Als jong meisje moest 
ze al veel huishoudelijke klussen opknappen, 
zoals gewoon was in die tijd. Handig was ze met 
naald en draad en daar werd thuis goed gebruik 
van gemaakt. Ze was erg secuur. Dit kwam haar 
goed van pas o.a. bij de organisatie van de 
jaarlijkse collecten voor de reuma- en kanker
bestrijding. Dat laatste meer dan 30 jaren lang. 
6 April 1961 trouwde ze met Jan ten Barge. Ze 

waren samen bijna 40 jaar gelukkig getrouwd. 
Het was een stil verdriet dat hun vurige kinder
wens niet werd vervuld. Maar ze leefden alle twee 

mee met het wel en wee van de neven en nichten. 
Er werd door Ma rietje bijna geen verjaardag over
geslagen. Wanneer ze zelf of Jan jarig was, had 
ze naast het normale bezoek een "kinderdag" . 
Alle neven en nichten waren dan welkom en 
iedereen, groot of klein, ging met een welgevulde 
zak snoep naar huis . Hiervan genoot ze intens, 
want ze was een echt familiemens. Vele jaren 
was ze lectrice bij kerkelijke vieringen. Ze had 
veel hobby's; puzzelen, bloemschikken, schilde
ren en niet te vergeten tennissen. Jan was haar 
grootste en trouwste fan. Hoe graag ze ook mocht 
wedstrijd spelen, haar laatste wedstrijd heeft ze 
met al haar inspanning en doorzettingsvermo
gen, niet kunnen winnen. De strijd tegen haar 
ziekte was te ongelijk. Jan heeft haar tijdens haar 
hele ziekteperiode - ruim 1 ½ jaar - dag en nacht 
verzorgd en bijgestaan. Dat wel met de hulp van 
veel familieleden . Aan haar lijdensweg is nu een 
einde gekomen. Ze bad, dat Moeder Maria haar 
aan de hand zou nemen, toen de last op het laatst 
te groot werd. Haar wens werd vervuld . Ze mag 
nu genieten van Gods heerlijke hemelse tuinen . 

Moge ze rusten in vrede. 

Voor Uw belangstelling, medeleven en steun 
tijdens Marietjes ziekte en na haar overlijden wil 
ik U, mede namens de familie, bijzonder hartelijk 
dankzeggen. 

Jan ten Barge 


