


In liefdevolle herinnering aan 

Maria Geziena 
Luijerink-Oude Lenferink 

Marietje is geboren op 18 februari 1935 in Weer· 
selo. Ze was de middelste in een gezin van dertien 
kinderen. Tijdens de oorlog verloor ze al op jonge 
leeftijd haar ouders. Alle kinderen werden hierna 
ondergebracht bij familie. Moeder ging toen naar 
Erve litshof in de Lutte en groeide op bij de familie 
Maseland. 

Al op jonge leeftijd ontmoette zij Gerard. Na enkele 
jaren zijn ze getrouwd op 25 oktober 1956. Samen 
kregen ze vier dochters Ine, Thea, Ida en ons Joos. 
Ma had alle tijd en zorgde voor haar gezin. Ze begon 
al op jonge leeftijd met haar gezondheid te kwak
kelen en heeft meerdere keren in het ziekenhuis ge
legen. Jaren later is ze in Nieuwegein geweest voor 
een hartoperatie. Hierna ging het een aantal jaren 
beter met haar. 

Toen haar kinderen uit huis waren genoot ze samen 
met Pa van de Zaterdagmiddag. Want dan kwamen 
'de wichter' en bakte ma broodjes voor ons allen. 
Ze had alti jd voor iedereen het persoonlijke lekker
nijtje in huis. Dat vond ze gezellig en fijn dat ze haar 
gezinnet je weer bij elkaar had. Op de Zondagmor
gen kwamen ze ook allemaal koffie drinken en dan 
kwamen de jongens en kleinkinderen ook mee. Ze 
was dan niet eerder tevreden totdat ze er allemaal 
waren. En als je er niet was vroeg ze net zolang aan 
de anderen tot ze wist waar iedereen was .. 

Ma is maar wat trots op haar kleinkinderen Judith 
en Britt. 

Op 5 februari 2005 verl oor ze haar oudste dochter 
Ine door een langdurig ziekte. Dat was voor Pa en 
Ma moeilijk te bevatten. Het was moeilijk maar sa
men met Pa en haar gezin heeft ze zich er wel door
heen geslagen. Toen er achterkleinkinderen Julian 
en Elisa werden geboren fleurde ons ma weer he
lemaal op. Als ze op bezoek zijn geweest dan mag 
iedereen dat ook weten. 

De laatste paar jaar begon ons moeder weer met 
haar gezondheid te kwakkelen. 
Ze was gelukkig dat ze samen met Pa ging verhu izen 
naar een kleinere won ing. 
Hierdoor kon ze samen met Pa en met de nodige 
hulp zelfstand ig blijven wonen. 

Op 1 augustus werd ons moeder s'ochtends getrof· 
fen en opnieuw opgenomen in het MST te Ensche· 
de. Ze was op dat moment heel ernstig ziek maar 
ging met volle moed weer de strijd aan. Ze heeft 
een week lang er samen met ons voor gestreden 
om toch bij ons te kunnen blijven. Ze heeft helaas 
deze klus niet kunnen klaren en ze heeft ons helaas 
los moeten laten. 

Ma we zullen je missen, 
jij was de spil van onze familie. 
Je bent voor altijd in ons hart. 

Gerard Luijerink 
Kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen 




