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Dankbaar en met veel liefde denken wij aan 

Marietje van Benthem - Bos 
echtgenote van 

Hendrikus Johannes Plechelmus van Benthem 

Marietje werd geboren op 9 maait 1950 in De Lutte, gemeente 
Losser en na een onverwacht. kort ziekbed is zij , voorzien van het 
Sacrament der Zieken, in de avond van 3 maart 2010 rustig en 
vredig te midden van haar dierbaren op veel te jonge leeftijd 
overleden. 

Marietje groeide op als kind in een gezin van zeven kinderen op 
een boerderij in de omgeving van de Paasberg in De Lutte. Nadat 
het hele gezin verhuisd was naar Oldenzaal, leerde ze Henk kennen. 
In 1972 trouwde ze met Henk en samen namen ze hun intrek in een 
woning in Weerselo. Hier werd hun dochter Maaike geboren. Kort 
daarna verhuisden ze naar Enschede, waar twee jaar later hun zoon 
Bjorn ter wereld kwam. Na hier enkele jaren met veel plezier 
gewoond te hebben. vertrok het gezin naar Deurningen. Haar gezin 
werd steeds groter: schoonkinderen Sander en Kim werden in de 
armen gesloten en kleinkind Jelte verwend. Ze was een hartelijke, 
lieve en zorgzame echtgenote en een geweldige mams, schoonmoeder 
en oma. 

Vele jaren ging zij samen met Henk en de kinderen op vakantie; de 
wintersportvakanties in het Sauerland en de zomervakanties in 
Ramsau met haar gezin waren vaak hoogtepunten. Ook nadat de 
kinderen het huis uit waren, pakten ze regelmatig de auto voor een 
lang weekend of midweekje Duitsland, om daar te genieten van de 
wijnfeesten, vaak samen met familie of vrienden. Dit waren altijd 
erg gezellige uitstapjes. 

Marietje was een echte fami lievrouw en ondanks dat zij meestal 
op de achtergrond aanwezig was, kon zij enorm genieten van de 
mensen om haar heen. 

Toen de kinderen naar school gingen, heeft Marietje een tijd voor 
de Alfahulp gewerkt. Huishoudelijke hulp bij oudere mensen, ze 
deed dit altijd met erg veel plezier. Vanwege een Hernia moest ze 
deze werkzaamheden tot haar eigen spijt staken. 

Op zondagmiddag trok Marietje vaak de wandelschoenen aan of 
werd de fiets gepakt, om samen met Henk te genieten van de 
omgeving. Ook werd er regelmatig met familie en vrienden een 
ka~je gelegd, vol enthousiasme probeerde Marietje altijd te 
winnen. Dit lukte niet altijd. maar dan was er altijd nog een volgend 
potje. 

Ze kon ook zo ontzettend genieten van de zon. Zodra het eerste 
zonnestraaltje zich liet zien, was Marie~je te vinden in de tuin of 
het prieeltje, vaak met een glaasje Sherry voor zich en Duitse 
Schlager muziek op de achtergrond. 

Erg trots was ze toen ze hoorde dat ze voor het eerst oma zou 
worden. Ze was gek met haar kleinkind Jelte en keek er elke keer 
weer naar uit om hem te zien. Helaas kan ze hem niet verder op 
zien groeien. 

Nu wij afscheid van haar moeten nemen, zijn wij dankbaar voor de 
vele fijne herinneringen die we aan haar bewaren. Door alle tranen 
heen zijn wij heel dankbaar voor alles wat zij voor en met ons 
heeft gedaan en zullen we in liefde aan haar blijven denken. 

Lieve Marietje, mams, oma heel erg bedankt voor alles! 

Veel dank aan jullie allemaal vooralle steun en medeleven. 

Henk, kinderen en kleinkind 


