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Dankbare herinnering aan 

Maria Josephina Zonder-Elshuis 
Sinds 2 mei 1995 weduwe van 

GERHARDUSSTEPHANUSZONDER 

Zij werd geboren te Albergen op 27 november 1928 en 
is na een zorgzaam en welbesteed leven overleden in het 
Ziekenhuis van Hengelo op 17 augustus 1995. Maandag 
21 augustus hebben wij afscheid van haar genomen tij
dens de gezongen uitvaartdienst in de parochiekerk van 
Zenderen, waarna wij haar te ruste hebben gelegd op het 
parochiekerkhof aldaar, in afwachting van de Verrijzenis. 

Wij voelen ons bedroefd, omdat wij in zo'n korte tijd 
Pa en Ma voortaan moeten missen. Het had ook anders 
gekund. Zeker, wij wisten, dat zij in ernstige mate aan 
suikerziekte leed, met bijkomende complicaties, maar na 
daarvoor geopereerd te zijn, hadden wij weer hoop 
gekregen, zoals ook zijzelf. -En dan, in het diepst van 
de nacht, terwijl de doktoren druk met haar bezig zijn, 
ineens die hartstilstand. Wat spijtig en verdrietig .• God, 
help ons om dit verdriet te boven te komen. 

Wanneer wij nu aan haar terugdenken, dan zijn wij 
dankbaar dat wij zo'n goede moeder en oma mochten 
hebben. Zij was altijd zeer zorgzaam voor ons. Zij was 
huiselijk en gastvrij. Zij hield van mensen om haar heen . 
Je was bij haar echt welkom, de koffie stond altijd voor 
je klaar. Zo hebben velen van ons dat mogen meemaken. 

Zij was gelukkig getrouwd met haar man Gerhard. Je 
zag Pa en Ma altijd samen. Zo zag je hen ook iedere week 
op hun vaste plaats in de kerk, om ook op deze wijze 
hun geloof te beleven, tot de ziekte en de dood van Pa 
hieraan een einde maakte. -Volgend jaar zouden zij veer
tig jaar getrouwd zijn. Hoe anders is het gegaan. 

Marie Zonder was een blijmoedige en levenslustige 
vrouw. die van gezelligheid hield met daarbij een gezond 
gevoel voor humor, en die nooit iemand tot last wilde 
zijn, maar juist behulpzaam. Jarenlang verzorgde zij 
Oma en later de zus van haar man Tante Marie, die bij 
haar inwoonden. Met hart en ziel heeft zij dit gedaan. 

Zij hield van tuinieren en was gek met bloemen. Van 
de groenteopbrengst van het land kregen al haar verwan
ten het nodige mee. Geheel in de lijn van het boerenbe
drijf deelden ook de veelsoortige huisdieren in haar zorg 
en aandacht. Zo bracht zij haar dagen door op de boer
derij, die zij samen met haar man had opgebouwd, en 
mocht zij haar kinderen zien opgroeien, om als volwas
sen mensen hun levensbestemming te bereiken. Waar het 
geleidelijk stil en leeg werd in haar huis, daar mocht zij 
opnieuw vreugde beleven, nu aan haar twaalf kleinkin
deren, haar oogappels. Wat was ze toch op hen gesteld! 
Gewoon prachtig. 

De laatste tijd liet haar gezondheid het steed meer af
weten. Haar leven werd een lijdensweg, nog versterkt 
door het verlies van haar man. Zij kon daar niet goed 
over praten, maar je zag, dat het haar veel pijn deed, 
ook al hebben haar kinderen haar hierin naar best ver
mogen geholpen en bijgestaan. 

God, de dood is voor ons te groot om te kunnen be
grijpen en dat maakt ons stil. Maar wij geloven ook dat 
deze een verlossing is uit een verdergaande lijdensweg en 
erg onzekere toekomst. Daarom willen wij in geloof en 
vertrouwen op U zeggen, dat het zo goed is. En wij bid
den U: Neem haar -samen met Pa- op in Uw hemelse 
vreugde, waarnaar zij tijdens haar aardse leven altijd 
heeft uitgezien. Amen. 

Voor uw belangstelling en medeleven, ondervonden 
tijdens de ziekte en bij het overlijden van Marie Zonder
Elshuis zeggen wij u heel hartelijk dank. 

Familie Zonder 


