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Marietje Arens - Heerdink 

echtgenote van 

Frans Arens 

Zij werd geboren op 25 maart 1935 en is over
leden op 2 februari 2006, na voorzien te zijn van 
het Heilig Sacrament der Zieken. 
Na de Uitvaartplechtigheid op 7 februari 2006 
hebben we haar te ruste gelegd op het R.K. 
kerkhof te Denekamp. 

In liefdevolle herinnering: 

Op de dag dat onze moeder en oma stierf 
in het besef; we hadden je zo lief 
komen er vele herinneringen 
aan mooie en ontroerende dingen. 
Hoe je als moeder voor ons hebt lopen zorgen 
en we ons veilig voelden en geborgen. 
Het accepteren van tegenslagen en respect in 
het leven is een levenshouding die je aan ons 
hebt doorgegeven. 
Daarnaast je geloof in Maria, die je nooit verliet, 
hier haalde je kracht uit op momenten van 
groot verdriet. 

Al jong werd je geconfronteerd met de dood 
van je moeder. Dit maakte dat je al vroeg de 
zorg voor je familie op je schouders kreeg. 
Mede door jouw goede zorgen heeft eenieder 
van hen de goede weg in het leven gevonden. 

Je hebt intens genoten van je man, kinderen en 
kleinkinderen. Het wekelijkse boodschappen 
doen en het bezoek aan de woensdagmarkt 
waren momenten die je niet wilde missen . .. 
In de gezellige keuken, waar eerst de koffie 
werd gezet, kon iedereen binnen vallen, heel 
gastvrij, op het aantal werd niet gelet. 
Het bezoekje van je vriendin Siny op zaterdag
avond was iets waar je met veel plezier naar 
uitkeek. 
Je gevoel voor gezelligheid zorgde voor een 
vrolijke sfeer, je genoot hiervan telkens weer. 

70 Jaar ben je geworden, veel heb je meege
maakt, het leven heeft je in alle facetten 
geraakt. Het leven is eindig , het kaarsje is nu 
opgebrand, wat rest is de herinnering, een foto 
in onze hand, maar ook het besef van de leegte 
en het gemis nu de ziel van mijn vrouw, onze 
moeder en oma op weg naar de hemel is. 

Voor het medeleven bij het overlijden van mijn 
lieve vrouw, onze moeder en oma danken wij u 
hartelijk. 

Frans Arens 
Kinderen en kleinkinderen 


