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Marietje werd geboren op 1 januari 1931 te Lonneker. Ze is 
voorzien van het Heilig Oliesel en overleed thuis te Hengelo op 
3 januari 2002. Na de uitvaartviering in de Sll.anbertusbasiliek 
hebben we haar vergezeld naar de RK begraafplaats aan de 
Deumingerstraat te Hengelo alwaar ze herenigd is met haar 
man Bennie. Nu we afscheid moeten nemen van Marietje willen 
wij haar blijven herinneren zoals zij onder ons geleefd heeft. 

Na haar huweijk in 1959 met haar Bennie is ze vanuit Lonneker 
verhuisd naar de Veenweg 14 in Hengelo Hier heeft ze 44 )aal' 

met veel plezier gewoond, al viel het verlies van haar Bennie na 
42 jaar huwelijk haar heet zwaar. Marietje heeft haar man Bennie 
tijdens zijn ongeneselijke ziekte in 1999 thuis met al haar liefde 
verzorgd. Na het OYef1ijden vai Bennie voelde ze zich soms wel 
eenzaam, ondanks alle Uefde en zorg van de personen om 
haar heen. Na een moeiijke start in hun huwelijk hebben ze 3 
kinderen grootgebracht. Alles stond tijdens haar leven in het 
teken van haar man en kinderen. Ook honden waren altijd 
welkom in het gezin. De laatste 1 O jaar heeft ze Kelly liefdevol 
verzorgd. Vcxx ons ruien die vele ja-en waabij we elke zoo. 
dag op de fiets naar opa en oma Oude Hendrikman in Lonneker 
gingen zeker in onze herinnering blijven. Tevens de meer dan 
25 jaar waarin de vakanties doorgebracht werden op de cam-

ping in Oolmarstm w, wilen hierbij nogmaals onze dank uit· 
spreken voor de goede zorgen die onze ouders ons altijd 
gegeven hebben. Ze heeft altijd hard gewerkt en stond altijd 
klaar voor anderen, meer nog dan voor haarzelf. Altijd moes
ten de vrienden en vriendinnen van haar kinderen maar naar 
de Veenweg komen. Hoe meer mensen ze om haar heen had 
hoe gezelliger ze het vond. Haar sterke persoonlijke eigen
schappen van liefde, zorg en trouw zullen ons in gedachten 
blijven en ons tot voorbeeld blijven sterken. Wij vinden troost 
in het feit dat ze nu weer samen is met haar geliefde man en 
onze vader Bennie Toch is het voor ons nu extra moeilijk te 
begrijpen dat ze van ons is heengegaan zonder dat ze de 
geboorte vai haar zo gewenste kleinlond heeft mee kunnen 
maken. Goede God, laat Marietje nu voorgoed thuis zijn bij U. 
Geef haar Uw vrede voor altijd en schenk ons de kracht om in 
haar voetsporen verder te gaan in geloof en liefde. 

Hattelijk dank VOOf de vele blijken van medeleven 
en deelneming en de laatste eer aan onze moeder. 

Gerald en Eó1h 
Ingrid en Henk 
Anita en Robert 


