
.. Ter herinnering aan 

Maria Gezina Evers 

sinds 1989 weduwe van 
Antonius Johannes Wolbers 

Zij werd geboren op 21 juni 1912 in De Lutte 
en overleed op 25 januari 2002 in Denekamp. 

Na een Eucharistieviering in de St. Plechelmusbasiliek te 
Oldenzaal hebben wij op 29 januari 2002 afscheid van 
haar genomen in het crematorium te Usselo. 

Haar wens is in vervulling gegaan. Rustig is ze overle
den. Als we aan ma denken dan denken we aan klaar 
staan voor anderen: voor haar ouders, voor haar zussen 
en broer en natuurlijk voor pa en ons, de kinderen . Het 
was een vanzelfsprekendheid . Dat deed ze gewoon. Ze 
werkte hard en nam weinig tijd voor zichzelf. Dat wilde ze 
zo. Het liefst was ze thuis - vooral een schoon en opge
ruimd thuis - en wilde ze dat anderen bij haar kwamen . 
En dat kon je nooit te vaak doen. Samen met pa heeft ze 
bijna 40 jaar lief en leed gedeeld. De laatste jaren met de 
nodige zorgen vanwege zijn slechte gezondheid. Na zijn 
dood in 1989 wist ze de draad alleen weer op te pakken. 
Maar met de hoge leeftijd kwamen de beperkingen. Ze 
kon het huis en de tuin niet zelf meer doen. Het heeft haar 

moeite gekost om het huis aan de Huumestraat met al 
zijn herinneringen te verlaten, maar ze kon ook vooruit 
kijken en was later erg blij met haar aanleunwoning in 
het Anker. Toen ze - na een paar keer te zijn gevallen -
niet meer alleen naar buiten kon, werd haar wereld weer 
wat kleiner. En hoewel ze het beste er van maakte, 
kostte het haar moeite dit te accepteren. De hoge leeftijd 
maakte ook dat ze tevreden terugkeek. Haar kinderen 
had ze groot zien worden en ze zag dat het hun - met de 
door haar zo belangrijk gevonden school en opleiding -
goed ging. Ook zag ze de kleinkinderen opgroeien en 
volwassen worden . Toen ze na het breken van haar 
heup niet meer terug bleek te kunnen naar huis en ze in 
het verpleeghuis kwam, werd het steeds moeilijker de 
afhankelijkheid te accepteren. Toch lukte haar ook dat. 
Het laatste jaar in Denekamp heeft ze het - ondanks alle 
beperkingen - naar haar zin gehad, ook door de verzor
ging en persoonlijke aandacht van het personeel en de 
vrijwilligers. Toch vond ze dat haar tijd gekomen was. 
Het was mooi geweest of, zoals ze de dag voor haar 
dood nog zei: 'Loat mie ma goan'. Haar wens is sneller 
dan verwacht in vervulling gegaan. Wij zijn dankbaar 
voor wat ze voor ons heeft betekend. 

Voor uw belangstelling en medeleven willen wij u harte
lijk bedanken. 


