
In dankbare herinnering aan 

Marie van den Graven - Levink 
weduwe van 

Gerard van den Graven 
Lonneker Oldenzaal 
* 13 juli 1919 t 15 november 2011 

Na de gezongen uitvaartmis op 19 november in de St. Jacobuskerk 
te Lonneker hebben we haar op het parochiekerkhof bij pa ter ruste 
gelegd. 

Ma groeide op met haar ouders, zus en 2 broers op 't Wegman in 
Lonneker. Ze kende een gelukkige jeugd. 
De kans om te leren op school kreeg ze niet, ze was de oudste 
dochter en moest helpen op de boerderij in het huishouden. Dit 
was niet haar keuze, maar het moest. Daarom heeft ze later haar 
kinderen achter de broek gezeten om een goede schoolopleiding 
te volgen. 

Met 17 jaar kreeg ze verkering met Gerard 
van den Graven. Contact houden met 
elkaar ging vroeger anders dan nu, als 
pa belde met Savonije de bakker, werd er 
iemand gestuurd naar de boerderij om ma 
op te halen. 

Vanwege de tweede wereldoorlog trouwden zij, na een lange 
verkeringstijd van 14 jaar, in 1950. 
Na de oorlog werd er veel gebouwd, maar wel onder voorwaarde 
dat inwoning plaats vond bij nieuwbouw. Zo begonnen ze de 
woning aan de Oldenzaalsestraat met de familie Klatt. 
Pa had het bouwbedrijf en ma deed het huishouden, de schoonmaak 
en het koffie zetten voor het bezoek. 
Daarnaast waren er ook plezierige uitjes tussendoor, reizen 
met de OVAR en de NVOB aannemers en niet te vergeten de 
voetbalwedstrijden van Sportclub Enschede en FC Twente. 
Pa en ma verhuisden in 1981 naar de nieuwbouwwoning 
Dorpsstraat 110, die gebouwd werd in de voormalige tuin van 
de Oldenzaalsestraat. Lang hebben ze hier gezamenlijk niet van 
kunnen genieten. Pa werd ziekelijk en stierf op 30 januari 1983 in 
het ziekenhuis, nadat hij nog even zijn kleinzoon Nick gezien had. 
Ma fungeerde in de volgende jaren als welkome kinderoppas, maar 
kreeg last van haar heupen. Na diverse operaties werd het lopen 
moeilijker en moest een wandelstok haar ondersteunen. 
Na de dood van pa werd fietsen met familieleden en vooral met 
Annie Levink een belangrijk onderdeel van haar leven. Echter, de 
een na de ander overleed in haar kennissenkring en zo waren er op 
het laatst geen fietsmaatjes meer. 
Het lopen werd steeds minder en de zorg voor haar huis en tuin 
steeds moeilijker. Het verblijf in haar woning in Lonneker was geen 
optie meer en zo kwam ze na langdurig beraad terecht in een 
aanleunwoning aan de Molenkamp te Oldenzaal. 
Nadat ze gevallen was in haar aanleunwoning, moest ze 9 weken 
liggen, voordat met revalidatie begonnen kon worden in het 
ziekenhuis van Losser. Daarna werd ze teruggebracht naar het 
Molenkamp. Hier heeft ze in totaal 6 jaren gewoond. 
Haar lichamelijke conditie ging achteruit en op het laatst kwam ze 
de stoel niet meer uit. Na nog 1 week in Hospice Holos gelegen 
te hebben, is ze op dinsdag 15 november ' s middags vredig 
ingeslapen. 

Wij danken u hartelijk voor de getoonde belangstelling na het 
overlijden van onze moeder en oma. 

Kinderen en kleinkinderen 




