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Zij werd geboren 13 juni 1929 te Ellingsen in 
Duitsland en overleed na een kortstondig ziekbed 
op 27 augustus 2012 in het verzorgingstehuis het 
Wiedenbroek te Haaksbergen. 

Zij was de echtgenote van 

Marinus in het Veld 

met wie zij gedurende bijna 46 jaren een gelukkig 
huwelijk had en die haar voorging op 17 oktober 
1995. 

Katrien kwam op driejarige leeftijd naar Denekamp 
te wonen aan de Brandlichterweg. Tijdens de 
oorlogsjaren heeft zij, op haar nog jonge leeftijd, 
gewonde militairen verzorgd in het klooster. In 1949 
trouwde zij met Marinus die zij uit dezelfde periode 
reeds kende. Uit dit huwelijk kwamen 7 kinderen 
voort. Zij is een aantal jaren lid geweest van het 
Denekamps dameskoor en heeft zich ook op andere 
manier verdienstelijk gemaakt voor de parochie. 

Haar kinderen en kleinkinderen zullen in hun verdere 
leven het beeld meedragen van een oprechte, 
eenvoudige en hardwerkende moeder en oma. 
Zij beschouwde het als haar levenstaak om in de 
eerste plaats te zorgen voor haar gezin welke zij 
vol overgave heeft volbracht in al haar eenvoud en 

plichtsbesef. Rust, reinheid en regelmaat, de 3 x 
"R", was haar levensmotto . Zij was niet gehecht 
aan aardse goederen want zij gaf graag aan 
anderen. Ondanks al haar tegenslagen, zorgen 
en bekommernissen klaagde zij nooit en bleef zij 
toch haar gevoel voor humor houden. Ook hield 
zij erg veel van gezelligheid en iedereen was 
altijd van harte welkom waarbij haar klein-en 
achterkleinkinderen, waar zij trots op was, vaak 
bij aanwezig waren. 
Koken was haar lust en haar leven. Vooral haar 
zelfgemaakte oliebollen en kroketten waren bij 
iedereen zeer geliefd. 

Vanaf 2008 ging haar gezondheid zienderogen 
achteruit. Ondanks alle extra zorg voor haar had 
zij er moeite mee haar verslechterde situatie te 
accepteren maar zij probeerde er toch zo goed 
als mogelijk mee om te gaan. Helaas belandde 
zij recent ongelukkigerwijze in het ziekenhuis en 
daarna in het verzorgingstehuis het Wiedenbroek 
in Haaksbergen, alwaar haar gezondheidstoestand 
nog meer verslechterde. Moeder gaf aan niet meer 
verder te willen leven, ze was moegestreden. 

Onze oprechte dank gaat uit naar iedereen die 
heeft bijgedragen aan de zorg en welzijn van onze 
moeder, oma en overgrootmoeder tijdens haar 
ziekte. 

Familie in het Veld 
Denekamp, 30 augustus 2012 


