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Zij werd geboren te Rossum (gem. Weerselo) op 
15 november 1934. Voorzien van het H. Sacra· 
ment der Zieken overleed zij te Denekamp op 
22 juli 1995. Wij namen afscheid van haar op 27 
juli 1995 tijdens een eucharistieviering in haar 
parochiekerk, de H. Drieëenheid te Oldenzaal, 
waarna we haar hebben begeleid naar het cre
matorium " Enschede" te Usselo. 

Afscheid nemen van deze lieve vrouw en moe· 
der valt ons zwaar, maar tegelijkertijd zijn we 
dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft be
tekend. 
In haar verliezen we een lieve echtgenote en een 
fijne moeder. Ze was een vrolijke en eenvoudi· 
ge vrouw, zorgzaam voor haar gezin. nooit was 
haar iets teveel. Ze was erg graag thuis, in haar 
vertrouwde omgeving, waar ze intens genoot van 
de natuur en het groeien en bloeien van de ge
wassen in haar tuin. 

Haar intense verbondenheid met het leven, met 
de mensen waarvan ze hield, met de planten en 
de dieren, zullen we missen. 
Een aantal jaren geleden werd Marietje ziek en 
het kostte haar moeite dat ze niet meer in staat 
was te doen zoals ze altijd gewend was. Haar 
lichaam werd door een ongeneeslijke ziekte 
steeds zwakker, maar met haar doorzettingsver
mogen en optimisme vocht ze voor haar leven. 
In verpleeghuis "Gerardus Majella" te Dene
kamp werd ze de laatste maanden liefdevol ver· 
zorgd. Omringd door de zorg van haar gezin 
heeft ze op deze plaats haar geest teruggege
ven aan haar Schepper. 
Lieve Marietje, het doet ons, jouw man en kin· 
deren, pijn dat je niet meer bij ons bent. We zul· 
len je missen!. Maar jouw doorzettingsvermogen 
en optimisme geeft ons de kracht om door te 
gaan. We hopen dat je bij God bent, in onze ge
dachten zul je altijd bij ons blijven. 
Marietje bedankt voor alles! 
Heer, geef haar de eeuwige rust. 

Voor al uw belangstelling en medeleven, onder· 
vonden tijdens de ziekte en het overlijden van 
mijn lieve vrouw en onze moeder, betuigen wij 
u onze oprechte dank. 
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