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Een dankbare en blijvende herinnering aan 

Marletje Maas - Hotste 

Sinds 18 april 1996 weduwe van 

Gerard Maas 

Zij werd op 10 december 1928 te Gronau geboren. 
Na een moedig gedragen ziekte en voorzien te zijn 

van het H. Sacrament der Zieken is zij op 
15 januari 2003, na een liefdevolle verzorging, 
overleden in het Medisch Spectrum Twente. 
We hebben haar op 21 januari 2003, na de 

Uitvaartviering in de St. Martinuskerk te Losser, 
begeleid naar het crematorium te Usselo. 

Een sterke vrouwl Een zeer sociale vrouwl Een 
moeder en oma uit duizenden! Altijd vrolijk en vol 
humorl Nooit klagend, tot aan het laatst toe, is zij na 
een ongeneeslijke ziekte strijdend van ons heenge
gaan. 
Al jong werd zij geconfronteerd met het overlijden van 
haar moeder, waardoor ze al vroeg in haar leven wist 
wat werken was. In de oorlogsjaren werd ze onderge
bracht bij boerengezinnen en ook daar heeft ze altijd 
hard moeten werken en geen gemakkelijk leven 
geh/ld. In 1948 heeft ze Gerard leren kennen. Nadat 
ze in 1949 zijn getrouwd, kregen ze drie kinderen, 
twee schoondochters, een schoonzoon en vijf klein
kinderen. Om haar kinderen dat te geven wat ze nodig 
hadden, heeft zij vele jaren hard moeten meewerken. 
Het was voor haar niet gemakkelijk en dat verdrong 
haar eigen leven naar de achtergrond. 
Toen de kinderen het huis uit waren, werd het voor pa 
en ma wat gemakkelijker en konden ze aan zichzelf 
gaan denken. 

Ze vergaten niet om ons nog geregeld in de watten 
te leggen. Ook kwam toen het moment dat ze begon 
met haar grootste hobby: zingen! Ze ging bij het 
gemengde koor van de St. Martinuskerk, waar ze 
ontzettend veel plezier had. Ze was in diverse com
missies actief met haar kunde en vrolijkheid. Uniek 
was haar televisiedebuut met de zwemclub in de Vijf 
Uur Show van RTL 4. Duitse muziek, films kijken, 
haken en breien waren maar een aantal van haar 
hobby's. 
In oktober 1995 zijn ze naar het Kloppenberg ver
huisd, waar pa maar kort van heeft kunnen genieten. 
Ma heeft na het overlijden van pa, in 1996, met 
ondersteuning van kinderen, kleinkinderen, familie, 
vrienden en buren de draad weer opgepakt. Ze ging 
graag op vakantie, deed veel leuke dingen waar ze 
eerder niet aan toekwam. Tot kort \/oor haar overlij 
den heeft zij genoten van het leven. 
Op vrijdag 1 O januari 2003 is ze in het ziekenhuis 
door de Pastor en het kerkkoorbestuur gehuldigd in 
verband met haar 25-jarig koorjubileum. Hierbij ont
ving ze een zilveren eremedaille, een zilveren speld 
en een oorkonde van de Nederlandse Sint 
Gregoriusvereniging voor haar inzet voor de kerk
muziek gedurende 25 jaren. Dit heeft ze bij volle 
bewustzijn, in het bijzijn van de familie, kunnen mee
maken. Ze was heel trots op haar koor. 
Dankbaar voor haar leven, bevelen we haar nu aan 
bij God, in Zijn liefde en Zijn Vreugde. 
Ma, oma, bedankt voor alles. Rust in vrede! 

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven, 
betoond tijdens de ziekte en het overlijden van onze 
lieve en zorgzame moeder en oma, betuigen wij u 
onze oprechte dank. 

Kinderen en kleinkinderen. 


