


In herinnering aan 

Martha Klein Gunnewiek - Heerlien 

Zij werd geboren op 4 januari 1931 
te Arnhem. Zij is overleden op 

16 december 1999 in Het Streekziekenhuis 
Koningin Beatrix te Winterswijk. 

Op 21 december hebben we haar 
lichaam ter ruste gelegd op de Algemene 

Begraafplaats te Eibergen, na een 
uitvaartdienst in de H. Mattheuskerk. 

Zij groeide op met zus Corry en broer Gerard bij 
Dina en Tone te Woerd aan de halte. Zij volgde 
de Lagere School in Beltrum, vaak vertelde ze 
over de kou als ze met buurtkinderen naar 
school liep. In Zieuwent volgde ze enkele jaren 
de Huishoudschool en later een naaicursus in 
de avonduren.Vervolgens ging ze in betrekking 
bij verschillende adressen in Groenlo. Op de 
kefmis in Beltrum leerde ze Willem "van de 
Wielaker" kennen. Ze trouwden op 13 juni 1956 
en uit dit huwelijk werden "de jongens van 
Martha" geboren. Moeder bleef werken maar 
gaf ook de nodige aandacht aan de jongens. 

Ze ging op voor haar ri jbewijs en slaagde de 
eerste keer. Dit rijbewijs gaf haar, maar vooral 
ook vader bewegingsvrijheid. Ze genoten er 
samen van om uitjes te maken met de auto, 
Martha achter het stuur en Willem ernaast, een 
beetje meesturen en voor de handrem. 

Zo ginger: ze ook geregeld op stap met Jan en 
Grade ergens een advocaatje of borreltje 
gebruiken en lekker uit eten. 

Moeder volgde met veel belangstelling het 
leven van haar jongens. De verbouwing van de 
huizen van Clemens en Tonny werd op de voet 
gevolgd. Toen de kleinkinderen Jordy en later 
Marijn werden geboren was ze een trotse - en 
lieve oma voor hen. Ze wilde als ze weer beter 
was ook wel op het derde kleinkind passen. 

De laatste jaren kon moeder minder goed tegen 
drukte en veranderingen. Ze trok zich steeds 
meer terug in haar huiselijke omgeving. Ze stop
te ook met de werkzaamheden voor de 
Zonnebloem. Hiervoor is ze 20 jaar actief 
geweest waarvan meerdere jaren als secreta
resse. 

Vader zal verder moeten zonder Martha. Tijdens 
haar ziekte heeft hij haar enkele weken thuis 
verzorgd. Samen wilden ze graag verder, maar 
het heeft niet zo mogen zijn. 

Martha, moeder en oma, we zullen je erg mis
sen. Wij proberen elkaar te helpen en te steu
nen om dit verlies te verwerken. Bedankt voor je 
liefde en zorg. Rust in vrede. 

Voor uw blijken van medeleven tijdens haar 
ziekte en overlijden willen wij u hartelijk danken. 

Familie Klein Gunnewiek 


