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In dierbare herinnering aan 

Marietje ten Berge - Oude Kotte 
Echtgenote van Henk ten Berge 

Zij werd geboren op 
28 december 1935 te 
Tubbergen. Ze overleed op 
19 januari 2014 in het 
ziekenhuis te Enschede. 
Na een plechtige 
uitvaartviering hebben 
we haar te ruste gelegd 
op het parochiële kerkhof 
van Tilligte. 

Ma is opgegroeid in Tubbergen, samen met twee oudere zussen en één 
jongere broer. Op 7·jarige leeftijd verloor zij haar moeder. Dit was een 
groot gemis voor het gezin. 
Omdat ze goed kon leren, heeft ze de middelbare schooltiJd doorgebracht 
op een kostschool in SteenwiJkerwold. Deze tijd vond ze erg zwaar omdat 
ze b1Jna nooit naar huis mocht. Nadat ze de kostschool had afgerond is ze 
lerares geworden en gaf ze huishoudelijke vakken als koken, wassen en 
strijken. 
In 1965 heeft ze pa leren kennen. Ze trouwden op 27 juli 1967 en zijn 
gaan wonen in Oud Ootmarsum. Daar zijn de drie oudste dochters 
geboren. In september 1972 zijn ze verhuisd naar de Schoolstraat in 
Tilligte. In Tilligte werd het gezin nog uitgebreid met twee zonen en een 
dochter. Ze kon heel lekker koken en bakken. In de zomer werd met 

behulp van het hele gezin uit eigen tuin veel groente en fruit ingemaakt. 
En we herinneren ons allemaal de bakplaten met appeltaart en de 
zelfgemaakte chipolatapudding. Ma was de stille kracht achter ons gezin 
en zette het gezin altijd op de eerste plaats. Toch vond ze hiernaast ook 
nog tiJd voor haarzelf. Ze hield erg van tuinieren en het wekelijkse 
zwemmen. Ze was snel tevreden en kon genieten van kleine dingen. 
Ze heeft erg genoten van haar 1 S kleinkinderen en was een lieve en 
trotse oma. Jammer genoeg kan ze de geboortes van de twee op komst 
zijnde kleinkinderen niet meer meemaken. 
Ma was diepgelovig. In moeiliJke tiJden heeft ze veel steun gehad aan 
haar geloof. Vele jaren heeft ze zich ingezet voor de kerk. Als lectrice, lid 
van de werkgroep avondwake, koster en de laatste jaren ondersteunend 
bij de werkzaamheden voor de Mariakapel. 
Op 13 Januari werd ma getroffen door een hersenbloeding. Na getroost en 
gesterkt te zIIn door de ziekenzegening, was ze nog voldoende bij kennis 
om aan ieder van ons een aantal persoonlijke woorden mee te geven. 
HIeivoor zijn WIJ heel dankbaar. Enkele uren later raakte ze in een coma, 
waaruit ze niet meer is ontwaakt. Op 19 januari is ze in het biJzijn van pa 
vredig ingeslapen. 

Lieve ma, 

We zullen je vreselijk missen, maar zullen alles wat Je zei en wat Je deed 
meenemen m onze gedachten en in onze harten. 

Wij zijn u dankbaar voor uw medeleven en belang· 
stelling bij het overlijden en afscheid van ma. 

Familie ten Berge 


