
,\loeder \'<lil Alt11ddt1rl'nde Bi1<tand ik knrd met een 
groot en kmd<·rlij~ "''rtrouwen "oor uw OCrlt<•nis 
neer. Sog nooit heelt iemand te,·ergeC'i> lol U li1n 
toevlucht genomen Gii hebt op aarde LO dikwijls .:ian 
uw goddelijke loon uw mOC'derlijke bijst.md \'et· 
/eend . . \let tcd<'I<' 7011/ hebt Gij Hem ah kind <'n 
jonge/inr; bt•sc/1e1md en geleid. GedurendP á1n open· 
baar lc\'Cll Hem getroost en bemoedigd. In de sn1.1rt· 
volle uien v.111 1ij11 lijden geste1kt. \Vees ook aldu< 
voor mi1 een Moeder v,1n Altijddurende Bi1st,1nd. 
Ik weet, dat Cij over geheel de wereld voo1al (J\V 

kinde1en, die U in dc>1e be(•/tPni.1 vereren, met onwl
bare gunsten. n.ur 1iel C'n lichaam hebt overladen 
laat ook m11 nirt on1<ct10mt van U heeng.1an. Voort· 
durend. ma.11 \'!>0r.1/ 111 de moeilijkheden w.1.111n ik 
than< wrk1•e1 heb 1k UI\ moC'detlijke bi1<tand nodig 
lir dan \'Of goedheid en medelijden op mij nLW en 
\'crk11jg m1i ,·an Uw goddeli1ke Zoon dC' gunsten, 
"·aarom ik U ch,1n< met allr aand1ang smeek. Ik beloof 
U dankb,1a1heid t•n /ic(dt• alle dagen van mijn l<'\'t'n, 
to1d,1t ik U 1al komcn bedanken in de hemel. 

W11 Zif'l u PrS d,1nkbaar voor uw meeleven b11 hPt 
overli1den Pn dP uitv.iMt v.in mijn v rouw, onze 1TI<m1<1 

en onlil. 
ll'O Vis 
"111dPrPn en kle111kinderen 
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'n Fijne en dankbare herinnering aan 

Marietje Kempers 

echtgenote van 

Leo Vis 

Mama werd op 1 oktober 1930 in de Lutte gebo
ren. Geheel onverwachts is zij op 4 mei 1998 
gestorven in haar huis aan de Anjerstraat in 
Oldenzaal. 
Wij hebben afscheid van mama genomen tijdens 
een Eucharistieviering in de Drieëenheidskerk, 
waarna we haar begeleid hebben naar haar laatste 
rustplaats op het kerkhof. 

Het plotseling heengaan van mijn vrouw, onze 
mama en oma heeft in brede kring een schok 
teweeg gebracht. Op de eerste plaats bij papa, met 
wie ze 40 jaar getrouwd was: hun huwelijks
jubileum hebben we pas gevierd. Natuurlijk ook 
bij ons haar kinderen. Mama stond altijd voor ons 
klaar; haar zorg ging ver over onze kinderjaren 
heen. Wij weten dat ze trots op haar gezinnetje 
was. Met grote hartelijkheid en met open armen 
ontving ze de kleinkinderen, ze waren haar 

"kriegels". Voor de kleinkinderen zullen de lo
geerpartijen en verhalen van vroeger dan ook 
onvergetelijk zijn. 
Haar liefde en vertrouwen waren gebaseerd op 
een grote mate van geloven. Zij geloofde in alle 
lieve mensen om haar heen. En ze breidde deze 
aandacht uit naar alle tachtig-jarigen in de paro
chie. Hààr parochie, waar ze als vrijwilligster veel 
goed werk heeft gedaan. Het paste allemaal bij 
haar moeder-zijn. Jezus' moeder, Maria, was haar 
grote voorbeeld hierbij. Mama had een bijzon
dere verering voor Maria. 
Zij hield van een rustig leven. Het liefst ging ze 
samen met papa de natuur in en wel op de fiets. 
En wat kon ze niet genieten van het koffie drinken 
met de vriendinnen van de oude V.O.S. groep. 
Mama was steeds in beweging, bezig-zijn, op een 
vredelievende manier met mensen omgaan: aan 
ruzie had ze een grote hekel. 
Mama was dankbaar voor haar leven en alles, wat 
ze daarin meegemaakt heeft. W ij zijn dankbaar 
voor alles, wat zij voor ons betekende. 
Wij weten dat ze bij God is; ze heeft het verdiend. 

Zie ook bijgaande tekst van het Mariagebed, wat 
voor mama zo belangrijk was, wat zij iedere 
avond bad. 


