
_l_ Dierbare herinnering aan 

Maria Johanna 
Letteboer - Kroon 

sinds 22 november 1991 weduwe van 
Hendrikus Letteboer 

Ze werd geboren op 14 augustus 1931 te 
Oldenzaal. No 9 weken in het ziekenhuis te 
hebben gelegen is ze op 14 opril 2005 over
leden. 

Ze kwam uit een gezin van 12 kinderen waar 
ze al op jonge leeftijd op eigen benen kwam 
te staan. 
Op 18 jarige leeftijd leerde ze vader kennen. 
Uit dit huwelijk werden 9 kinderen geboren. 
waarvan 5 dochters en 4 zonen. 
Ze kwamen aan de Poortstraat te wonen. 
Van daaruit naar de Ootmarsumsestroot 
maar iedereen kent de weg naar de 
Kastanjestraat waar ze 35 jaar hebben 
gewoond. 
Na een goed huwelijk van over de 40 jaar 
kwam ze op 59 jarige leeftijd alleen te staan. 
wat voor haar heel erg moeilijk was. 
Moor met de steun van haar kinderen en 
kleinkinderen en haar hobby's hield ze zich 
goed staande. 

Haar grootste hobby was de woensdag
avondbingo bij de Zon. dus als je op woens
dag jarig was dan had je pech. want dan 
kwam ze 's avonds niet. 
Over voetbal kon ze goed meepraten want 
ze miste geen enkele wedstrijd. 
Zaterdag was haar haringdog dat vond ze 
heerlijk maar dan wel "zonder ui". 
Bij haar stond altijd de koffie klaar en op 
zondag kwamen de kinderen altijd en dan 
was het volle bak en erg gezellig. 
Haar leven speelde binnenshuis af maar on
danks dat was ze van olies op de hoogte. 
De boodschappen werden aan hu is 
gebracht of door een van de kinderen 
gedaan. 
Ze was erg trots op haar kinderen. klein
kinderen en achterkleinkinderen waar ze 
veel van hield. Met veel liefde denken we 
ook aan hoor terug en we zullen haar dan 
ook heel erg missen. 

Voor uw b lijken van belangstelling. tijdens 
haar ziekte en medeleven ondervonden no 
het overlijden van moeder, zeggen wij u 
oprecht dank. 

Kinderen. 
kleinkinderen 
en achterkleinkinderen 


