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Ter herinnering aan 

Ma rietje Evering - Kroeze 

Geboren te Saasveld op 13 december 1940 
Overleden te Enschede op 19 juli 2014 

44 jaar getrouwd geweest met Johan Evering 
Moeder van Anita, schoonmoeder van Jurgen 

Oma van Adne, Bente en Silke 

Manet1e was een warme, lieve, altijd verzorgde vrouw, die 
goed wist wat ze wou. Ze was heel graag onder de mensen 
en genoot van de mooie dingen in het leven; familiebezoek, 
feestjes. uitstapjes. dansen. op vakantie gaan, mooie kleren en 
schoenen. Het hoefde niet groot te zijn, uren heeft ze samen 
met Johan gekaart, muziekprogramma's op tv gekeken, vooral 
de Schlagers en Tiroler muziek waren favoriet, meegeleefd 
met de voetbal, altijd met iets lekkers erbij. 

Het gezinsleven was erg belangrijk voor haar, de bezoeken 
van en aan ons, het meebeleven van allerlei feestdagen en 
bijzondere gebeurtenissen met ons gezin gaf haar tot het 
laatst toe veel levensvreugde. 

Hoewel ze in haar leven ook grote tegenslagen heeft gekend, 
met name de tragische dood van haar moeder, de dood van 
haar vader, het over:11den van Johan en haar zus Joke en het 
krijgen van de ziekte van Parkinson. heeft ze tot het laatst toe 
de mooie kant van het leven gezien. Het geluk werd nu verlegd 
naar samen voetbal kijken, wandelen met de rolstoel, samen 
een potie Rummikub spelen of luisteren via de iPad naar de 
muziek van vroeger 

Hoewel ze lichamelijk steeds meer achteruitging, kwam het 
einde toch nog onverwacht. Het overviel haar, ze was er nog 
niet klaar voor. Ze heeft er voor gestreden om te wachten 
tot we terug waren en omringd door haar naasten heeft ze 
zaterdag 19 1uli afscheid van ons genomen. Haar geest wou 
nog wel bliiven maar haar lichaam kon niet meer. 

Bedankt voor iullie meeleven en aanwezigheid. 


