
"Gelukkig die nederig zijn, 
zij zullen het tand bezitten• (Matteus 5:5) 

Dit is een dierbare herinnering aan 

Maria Gerharda Mekkelholt 

echtgenote van 
Hendrikus Antonius Kwekkeboom 

Zij werd op 19 augustus 1920 in Gronau 
geboren. Zij overleed op 19 maart 2001 te 

Losser. Na een plechtig gezongen uitvaartmis op 
23 maart in de parochiekerk van de 

H. Maria Geboorte te Losser, werd zij op het 
parochiekerl<hof aldaar ter ruste gelegd. 

Als 18-jarige kwam Maria uit 'n gezin van negen 
van Duitsland naar Nederland. Ze kwam te wonen 
in Glane, daarna Overdinkel en ten slotte te 
Losser. Ze was 52 jaar lang een goede 
echtgenote voor Pa, een fijne Ma voor haar zoon 
Hennie en schoondochter Diny en 'n lieve Oma 
voor haar kleinkind Jeroen. Haar verdere familie·, 
vrienden· en kennissenkring was en bleef jammer· 
genoeg klein en beperl<t. Ze hield niet van uitgaan 
en was graag op zichzelf. Ze was het liefst met 
haar man Hendrik, met de dagelijkse krant die ze 
van a tot z las, en met haar vele bloemen en 

plantjes die ze zelf kweekte en verzorgde. Ze was 
haar leven lang een trouwe kerkgangster totdat dit 
vanwege ziekte niet meer ging. Ze hield van de 
Moeder Gods Maria, naar wie ze was genoemd. 
Ze had moeite met deze tijd van vernieuwingen in 
kerl< en samenleving. Toen haar ziekte steeds dui· 
delijker merkbaar werd, uitte ze vaak tegenover 
thuiszorg en andere nabije mensen gevoelens van 
dankbaarheid. Speciaal tegenover Diny was zij 
tijdens haar ziekte zeer dankbaar en aan wie zij 
zich geheel toevertrouwde. Zo was ze, altijd 
tevreden, eenvoudig en, zuinig als ze was, zeer 
zorgzaam. Ze was haar leven lang recht door zee, 
had duidelijk 'n eigen mening en stak die niet 
onder stoelen of banken. We zijn dankbaar voor 
de normen en waarden die zij ons meegaf. 

Ma, je ging dagelijks eventjes 'rusten'. Nu ben je 
van ons heengegaan voor de eeuwige rust. 

Je verblijf op het Verpleegcentrum Twente-Oost 
was maar kot1. Aan jouw laatste levensfase van 
'n moeilijke en krachten-slopende gezondheid is 
nu een eind gekomen. Onze wens en gebed is: 

'Rust nu In Vrede bij God'. 

Voor alle blijken van zorg en medeleven tijdens de 
ziekte en na het overlijden van ma en oma zeggen 
wij u onze oprechte dank. 

Hendrik Kwekkeboom 
Hennie en Diny 
Jeroen 


