
In dankbare herinnering 1-=in 

Maria Juckers-Kersten 
weduwe van Jan Johan Juckers 

Z1, werd geboren te Nijmegen op 11 september 1919. 
Op 1 ianuari 2002 is zij 1n het ziekenhuis 

to Enschede in de Heer overleden. 
De H Eucharistie bij haar uitvaart werd gevierd 

1n de St. Josephkerk te Enschede op 7 1anuan 2002, 
waarna de crematie volgde te Usselo. 

Op de eerste dag van het nieuwe jaar was vcor haar 
de tiJd gekomeri om in vrede heen te gaan. Haar kin
deren en kleinkinderen waren blJ haar. Z11 omringden 
haar met liefde en hartelijkheid, zoals z11 dat alt1Jd 
deden. 
8e1de kerstdagen bracht zij nog d:><>r b1J haar doch
:ers en schoonzoons en hun kirideren. Ook al ging het 
de l:iatste hJd wat moeizamer, zi1 was er altiJd nog bij. 
Dat was fijn. Daar genoot zij van Ze genoot ook van 
haar achterkleinkinderen, daar had ze ook nog veel 
plezier aan. 
Zij was een goede moeder en een lieve oma en over
grootmoeder. Zij hield van vrede Als er wat was • 
stond zij alliîd voor 1e klaar. Z1, hielp je graag. Niet 
alleen met oppassen. 

Zij was 4 7 jaar gelukkig getrouwd met Jan Juckers, 
die op 12 september 1994 stie•f Na z11n overlijden 
heeft zij, ondanks het aanvani<elijke verdriet, haar best 
gedaan om er toch nog ;iets van te maken, m;iar met 
het ouder worden en door het wegvallen van mensen 

werd haar wereld steeds kleiner. 

Gelukkig kon z11 zichzelf hee; goed vermaken Z11 was 
tevreden fT"et kleine dingen: een s1garet,e op zijn tijd, 
een avondje bingo, een televisieprogramma een spel
letie met de klernkmderen een warme kamer. 
Vroeger hield zij van reizen en van een mooie vakan
tie. Zij kan er nog altijd van genieten als je haar 
ergens mee naar toe nam, biJvoorbeeld om te gaan 
eten. Haar voorkeur voor kippensoep en pannenkoe
ken was over<il bekend. 
Zij waren allemaal gek met haar. Zij was vriendelijk en 
opgewekt en had altijd wel een grapje klaar voor de 
kleinkinderen, die zij ook de t<unst van het kaarten btJ· 
bracht 

Zij zou met gauw klagen. In stilte moet z11 als moeder 
erg veel geleden hebben onder het verlies van haar 
zoon Arnold, die op 23-jarige leeftijd overleed a::in leu
kemie. Het was wel eens moeilijk de emoties met haar 
te delen 
Net als Maria hewaarde zij al deze dingen in haar hart 
en had ziJ veel steun aan haar geloof 1n Jezus 
Christus. Moge ZIJ nu samen met haar man en met 
Arnold Gods nabijheid ervaren. 
Een gebed voor Nieuwjaar zegt: Uit Gods handen 
ontvangen WIJ onze dagen en jaren. Hij :egent het 
begin en het ernde Moge ZIJ rusten in vrede 

Wij danken U voor de getoonde belangstelling. 

Kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen . 


