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In dankbare herinnering aan 

Maria Gerritzen - Bartels 

Ma werd op 6 mei 1920 in Epe, Duitsland, geboren 
samen met haar tweelingzusje Gertrud. 
1~ het gezin Bartels waren zij de jongsten van vijf 
kinderen. Zoals veel gezinnen in die tijd had men 
naast het w.er1< in de textiel(ndustrie nog een klei
ne boerdenJ. Men had het niet breed, maar binnen 
het gezin was er warmte en liefde voor elkaar en 
Ma sprak er altijd met veel waardering over. 
Door het vroege verlies van haar vader en twee 
zussen eiste de zorg binnen haar familie haar op. 
Ma 1s lang ongetrouwd gebleven. Ze was al ruim in 
de dertig toen ze ons Pa leerde kennen. Pa was in 
de oorlog via de Art:>eitsdienst te wer1< gesteld in 
Epe. 
Het heeft toen nog een tijd geduurd voor ze in 
1955 trouwde met Pa. 
Ma trouwde in bij het gezin Gerritzen. Oma 
Ge,:ntzen woonde bij ons in, zoals dat toen gebrui
keliJk was. Ma veroverde al snel een plek binnen 
de familie, meer dan dat, ze was de spil van het 
gezin waar alles om draaide. 
De liefde tussen deze twee mensen was sterk en 
werd ~lle9!1 maar hechter door de geboorte van 
hun dne kinderen. De warmte en liefde die ze in 
haar eigen jeugd ervaren had, straalde ze ook uit 
in haar eigen gezin. 

Toen Pa op zestig jarige leeftijd met het wer1< stop
te, braken de mooiste jaren van hun leven aan. Er 
was alle tijd voor gezin, tuin en boerderij. Het 
waren 15 prachtige Jaren waarin ze hun kinderen 
zagen opgroeien naar volwassenheid. 
De klap voor Ma was dan ook groot toen Pa in 
1984 plotseling overleed. Ma en Annie waren toen 
een grote steun voor elkaar. 
Maar zoals bij eerdere tegenslagen in haar leven 
pakte ze de draad weer op en genoot intens van 
het bezoek van kinderen en kleinkinderen. 
Haar deur stond voor iedereen open. Ze had een 
luisterend oor voor iedereen en velen vroegen haar 
om raad. 
Toen op hoge leeftijd een versleten knie haar veel 
last bezorgde, besloot ze ondanks de risico's tot 
een knieoperatie. Het herstel na de operatie ging 
niet voorspoedig. 
Tijd~ns haar verblijf in het verpleegtehuis heeft 
Annie een zeer grote rol gespeeld in de dagelijkse 
verzorging van Ma. We zijn haar daar zeer dank
baar voor. 
Het loslaten van haar familie viel Ma bijzonder 
zwaar. In de ochtend van 10 juli 2008 is zij rustig 
ingeslapen. 
Je bent in ons hart geborgen. 

Voor al uw blijken van medeleven na het overlijden 
van onze moeder en oma zeggen wij u oprechte 
dank. 

Kinderen en kleinkinderen 
Overdinkel, 15 juli 2008 




