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"Ik heb een mooi leven gehad' 

Marie Rekers-Bosch 
Geboren op 10-01 -1914 in De Lutte en 39 jaar 
getrouwd geweest met Johan Rekers. 

Samen kregen ze twee kinderen, die zij liefde
vol hebben opgevoed. In de jaren 70 gingen ze 
vaak met een gezelschap op vakantie naar 
onder meer Lourdes en Oostenrijk. 
Toen de kinderen getrouwd waren hadden ze 
het samen heel goed met elkaar, totdat Johan 
in 1985 overleed. Dat was een grote slag voor 
haar en zij moest verder zonder hem, wat haar 
na een moeilijke begintijd toch lukte. Nadat zij 
in 1998/2000 door de medici werd voorzien van 
twee nieuwe heupen zag de toekomst er weer 
zonnig uit. 
Ze was heel graag thuis onder de mensen; als 
er maar iemand kwam dan was het goed. Heel 
veel mensen van jong tot oud kwamen regel
matig op bezoek en iedereen was altijd wel 
kom. Ook mocht ze heel graag kaarten en won 
vaak een prijs; menig mannelijk kaartspeler was 
ze te slim af. Sportwedstrijden op TV sloeg ze 
niet over, vooral schaatsen, voetbal en zelfs 
boksen keek ze tot diep in de nacht. Ze ging 

graag naar de soos en genoot van volksdansen 
en gym. Ook de buurt droeg zij een warm hart 
toe. 
De laatste jaren werd de verzorging thuis een 
grote opgave en werd een plekje voor haar 
gevonden in Denekamp, waar ze ook al enkele 
dagen per week tijdens de dagopvang verbleef. 
Het is oneerlijk dat ze daar maar zo kort kon 
zijn, omdat ze last van haar been kreeg. Na een 
week in het ziekenhuis is zij letterlijk ingesla
pen. 
Ze kon niet tegen mensen die elkaar het leven 
zuur maakten en duldde geen onrecht. Voor 
iedereen was ze alt ijd bezorgd en wie heeft 
haar ooit boos gezien? 
Het geloof heeft altijd veel voor haar betekend 
en gaf haar veel steun in moeilijke tijden. 

Dag lieverd. 

Jullie steun is onze steun 

De Lutte, 20 februari 2006 
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De foto is van haar 90e verjaardag in 2004 




