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In danl.bare herinnering aan 

MARIAN HESKAMP 
Geboren te Glanerbrug, 15 september 1951, 
ging 21) na een moedig gedragen lijden, daarin 
gesterkt door haar ouders en vele anderen, 
op 21 december 1973 van ons heen 1n het 
ziekenhuis .De Stadsmaten· te Enschede. 
Daags voor Kerstmis hebben we haar lichaam 
te ruste gelegd op 't r.k. kerkhof te Glanerbrug. 

De jonge vrouw van wie wij vandaag afscheid 
nemen. was een ont1ettend fijn meisje: levens· 
lustig, spontaan, een en al beweeglijkheid. 
maar ook vr1endeli1k, behulpzaam en goed 
voor iedtreen. 
Juist daarom zullen velen haar missen, op de 
eerste plaats haar ouders, broers en zusjes. 
Ze was voortdurend in de weer. .Dat zal Ik 
wel even doen·, waren woorden die ze thuis 
vaak sprak. 
Voor de docenten en leerlingen van het Alg. 
Opleidingsinstituut was Marian zonder meer 
een begrip. Gedurende de 4 jaren dat ze er 
werkte. was ze met de school vergroeid. Als 
ze er een dag niet was. miste je gewoon iets . 
• NatuurhJk, Marian 1s er niet". 
Veel leerlingen wipten graag bij haar binnen om 
even te bellen, maar ook om te praten over wat 
jonge mensen bei1g houdt. Ze hadden ver· 
trouwen in haar. hoewel het voor Marian zelf 
moeilijk was een vaste vriend te vinden. 
Marian was een meisje dat oog had vbor de 
natuur. Hoe vaak moest ze 's morgens op 
school niet eerst vertellen wat ze onderweg 
allemaal had gezien: de opgaande zon, de 
bomen of de donkere lucht. 

Op een avond in november was die lucht heel 
donker en toen is dat spontane meisje iets 
heel ergs overkomen. Even leek het of zij alles 
te boven zou komen. maar ondanks de goede 
zorgen van velen mocht ZIJ het niet halen. 
Enkele vrienden zullen niet gemakkelijk die 
laatste tocht naar S1monsland vergeten, toen 
ze op de terugreis - vermoeid van het wad· 
lopen · op het dek van de vissersboot lag 
te slapen in de zon. 
Marian, na een heel andere tocht, een tocht 
van ruim 5 weken, ben je opnieuw ingeslapen. 
maar nu voor goed. Rust zacht. Dank je wel 
voor alles. 
Het komt ons niet toe, God. te vragen naar 
het waarom. WiJ bidden U slechts dat haar 
voorbeeld ons de moed mag geven ons opnieuw 
toe te vertrouwen aan dit leven. Help ons te 
geloven, God, dat zi) nu in de stad van vrede 
is, waar vreugde ·iS voor alt1Jd. 

Voor uw belangstelling en medeleven onder· 

vonden tijdens het verblijf in het ziekenhuis 

en na het overlijden van onze lieve dochter, 

zus, schoonzus, zeggen w1J u oprecht dank. 

Familie Heskamp 


