


Ter herinnering aan 

Maria Klein Rot - Hüls 
vrouw van 

Tonnie Klein Rot 

* 17 september 1952 t 29 augustus 2012 

Maria werd geboren op 17 september 1952 
in Lünten, als oudste dochter in een gezin van 
7 kinderen. Door de gezinssituatie hielp Maria 
thuis veel mee en zorgde ze voor haar broertjes 
en zusjes. Mede hierdoor is ze geworden hoe 
ze was. Een lieve, oprechte, hardwerkende en 
zorgzame vrouw. Ze stond altijd klaar voor de 
mensen van wie ze hield , met name haar gezin. 
In 1976 trouwde ze met Tonnie en ze kregen 
drie kinderen ; Silvia, André en Tim. 
Ze heeft gewerkt als interieurverzorgster op de 
basisschool, de Rabobank en kampeer
boerderij de Burinkshof. Daarnaast heeft ze 
folders verspreid en vele jaren voorzag ze de 
voetbalclub van schone sportkleding. 
Verder heeft ze vrijwilligerswerk gedaan voor 
het jongeren-pastoraat Buurse en heeft ze vele 
jaren meegeholpen met dorpsblad Oons 
Dörpke. 

Ze was één van de oprichtsters en dragende 
kracht van kegelclub de Makewi 's. Ze paste 
graag op haar drie kleinkinderen en nam ze 
geregeld mee naar de moestuin . Haar grote 
hobby's waren de moestuin , koken, bakken en 
breien . Vorig jaar februari heeft ze met haar 
gezin het 35 jarige huwelijksjubileum gevierd. 
Helpen en klaar staan heeft ze gedaan totdat 
ze het echt niet meer kon . Wat vond ze het 
erg dat ze niet meer kon helpen, maar wat ze 
nog veel erger vond was dat ze door haar ziekte 
hulp nodig had van anderen. 
Na een leven lang hard gewerkt te hebben had 
ze vorig jaar al aangegeven het rustiger aan te 
willen doen, ze wilde meer gaan genieten van 
het leven. Daar heeft ze door haar ziekte helaas 
niet de kans toe gekregen. 

Voor uw blijk van deelneming na het overlijden 
van mijn zorgzame vrouw, onze moeder en oma, 
zeggen wij u onze oprechte dank. 

Tonnie Klein Rot 
Kinderen en Kleinkinderen 

Buurse, 04 september 2012. 


