


In dankbare herinnering aan 

Maria Agnes Clara Jacet 
Marietje werd geboren op 4 mei 1922 in losser. 

Na een periode van afnemende gezondheid 
overleed zij op donderdag 26 september 2013. 
Op 1 oktober vonden de uitvaartdienst en de 

crematieplechtigheid plaats in Losser en Usselo. 

Tante Marietje was een bescheiden vrouw met 
aandacht voor haar familie en omgeving. Ze had zelf 
geen kinderen, maar was gul, attent en liefdevol voor 
haar verwanten en hun kinderen. Ze was een tante in 
de beste betekenis van het woord. 
Marietje werd geboren in een arm gezin. Van de tien 
kinderen die haar moeder ter wereld bracht, overleden 
er vier op jonge leeftijd. Haar vader was mandenmaker. 
haar moeder huisvrouw en dit betekende geen 
vetpot. Van de zes overgebleven kinderen was zij de 
oudste dochter. Ze trouwde niet en bleef gedurende 
het leven van haar ouders bij hen inwonen aan de 
Hoge Boekelerweg in Losser. Hetzelfde gold voor de 
jongste zoon van het gezin. Willy. Marietje heeft een 
belangrijke rol gespeeld bij de verzorging van haar 
ouders toen zij op leeftijd kwamen. Na de dood van 
haar ouders en het overlijden van Willy woonde ze 
alleen aan de Vlasakker en in het verzorgingshuis St. 
Sint Maartens-Stede te Losser. 
Marietjegingopjongeleeftijdwerkenalshuishoudelijke 
hulp. Dit deed zi j aanvankelijk bij particulieren. Later 
trad zij in dienst bij het verzorgings- en verpleegtehuis 
in losser. Hier heeft zij tot haar pensioen gewerkt, ze 

droeg ouderen een warm hart toe en bekommerdè 
zich om hun welzijn. 
Marietje was een gelovig mens. Haar bedevaart 
naar Lourdes was een hoogtepunt uit haar leven. Ze 
bezocht kerkdiensten en zong veel en graag in het 
kerkkoor van de katholieke kerk te Losser. Ze vereerde 
Maria. 
Zoals gezegd was ze een tante in de beste zin van het 
woord. Bij verjaardagen was zij vaak de eerste die 
familieleden belde en voor kleinkinderen had ze altijd 
iets lekkers bij zich vergezeld van een muntje voor in 
de spaarpot. Toen ze 80 jaar werd hield ze een groot 
feest waarbij alle familieleden waren uitgenodigd. Ze 
was gul, ze was attent maar ook bescheiden. 
Naast contacten met fam ilieleden had ze ook 
meerdere vriendinnen met wie ze veel tijd doorbracht 
of uitstapjes plande. 
De laatste jaren van haar leven bracht ze door in het 
verzorgingshuis St. Maartens-Stede te losser. Op 
dinsdagmiddag werd ze bezocht door familieleden en 
volgde een wandeling. De traktatie van een krentenbol 
was dan een hoogtepunt. 

Wat laat Marietje na aan haar fam il ieleden en 
verwanten? In de eerste plaats dat vrijgevigheid 
en gulheid deugden zijn. Daarnaast dat attentheid 
en 'geven' voldoening brengen. Zo zullen wij haar 
herdenken. 

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven tijdens de 
laatste periode van haar leven en na haar overlijden. 

Familie Jacet 




