
In dankbare herinnering aan 

Marietje Tónis-Groener 

weduwe van Frans Tónis 

Ma is geboren op 15 februari 1937 te Losser 
aan de Kennebroeksweg. Na een kort verblijf in het 

ziekenhuis te Enschede is ze daar toch plotseling 
overleden op 27 december 2014. 

Ma is opgegroeid als één na jongste in een gezin van zes 
kinderen. Met veertien jaar ging ze werken bij de spinne
rij van de Bamshoeve te Enschede. Naast het werk hielp 
ze thuis ook mee op de boerderij. In de vrije tijd was ze 
samen met twee zussen bij de wandelsportvereniging. 
In 1957 trouwde zij met pa en ze kregen drie kinderen. 
Hoe blij waren ze toen ze eindelijk in Losser "op hun 
eigen" konden wonen en zich er nog een kleine 'Tcinis" 
aankondigde. In 1981 verhuisden ze naar De Lutte, waar 
ze samen de zorg voor oom Bernard op zich namen. 
Toen na zijn overlijden in 1993 ook Pa op 23 november 
overleed, nam het leven voor ma een hele andere 
wending. Er brak voor haar een moeilijke periode aan; 
ondanks dat pakte ze het leven weer op en had tijd voor 
hobby's, vrijwilligerswerk en de inmiddels groeiende 
schare kleinkinderen. Die waren haar allemaal even 
dierbaar. 
Met hobby's als breien, haken, bloemen, de tuin, kippen, 
schapen, handig met de naaimachine, puzzelen, enz., 
vulde ze haar vrije tijd . Ook het maaien van het gras nam 
ze als taak op zich. 

Het behalen van het rijbewijs op latere leeftijd gaf 
haar een grote mate van vrijheid, waar ze tot aan haar 
overlijden van heeft genoten. 
Toen de ziekte COPD ergere vormen aannam en ma 
steeds meer in moest leveren, kwam het moment dat 
ze hulp moest aanvaarden; hier had ze veel moeite mee. 
Door de professionele aanpak van de hulpverleners 
heeft ze het toch kunnen accepteren. Wij willen deze 
mensen hierbij hartelijk bedanken voor hun inzet. 
Twee weken geleden moest ma voor de zoveelste 
keer worden opgenomen in het ziekenhuis. Waar wij 
aanvankelijk dachten dat ze het ook nu wel weer zou 
redden, was de werkelijkheid echter anders. Ondanks 
alle medische inzet mocht deze hulp niet meer baten en 
is ma voor ons toch nog plotseling overleden. 

Ma en Oma bedankt. .. 

Voor uw belangstelling en medeleven tijdens de ziekte 
en na het overlijden van onze moeder en oma, danken 
wij u hartelijk. 

De Lutte, januari 2015 
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