
In dierbare hennnenng aan 

MARIANNE PETRONELLA 
VAN DER SPEK - VAN DE MOESDIJK 

Marian werd geboren op 20 oktober 1946 te De Lutte (Ov.) en 
overleed, voorzien van het H. Sacrament der Z1e><en. op 24 
december 1985 tijdens de Kerstnacht thuis te Hoofddorp. ZIJ werd 
begraven op 30 december d.o.v. op het R.K. kerkhof te Weerselo 
(Ov.) 

Marian op veel te 1onge leeftijd heb ie dit leven los moeten laten. 
Voor dat voldongen feit werd je slechts een handvol weken voor 
je afscheid van dit leven geplaatst. Met die gedachte heb ie in 
eerste instantie geworsteld, omdat ie van het leven en de mensen 
hield. 
Je vond het verschrikkelijk dat je met bij ont ~.m bl!Jven, dat je 
Esthel en Jornt met verder kon zien opgroeien. Maar nog veel 
groter waren ie zorgen om onze toekomst zonder 1ou. 
Je bent 1n die weken daarmee tot het uiterste gegaan. Daarna 
ben je tot rust gekomen en heb 1e ons, je vader en moeder en 1e 
naasten getroost met hun verdriet. 
Tot op ie laatste ogenblik ging ie belangstelling uit naar anderen 
en kwam er. evenals de acht maanden dat je ziek was vóór dat 
die fatale tijding over ie ongeneeslijke ziekte kwam, geen klacht 
over eigen lijden over ie lippen. Tenslotte ben ie met een rotsvast 
geloof 1n het Eeuwige Leven in alle rust ingeslapen. 

Marian, ondanks alle ontberingen die jij de laatste negen maanden 
hebt moeten ondergaan. hebben we dierbare herinneringen aan 
deze periode omdat je bleef wie je was. 
Als moeder gaf ie ie kinderen met groot geduld alle liefde en 
aandacht die in je was. Als vrouw was ie voor mi1 een rustpunt. 
een houvast in dit leven waar ik me b11 geborgen voelde. 
Marian ie hield van het leven en van de mensen om ie heen. 

Als we aan 1e denken en Je willen beschrijven komen gedachten 
op zoals: liefdevol, vol aandacht, geduldig, ongecompliceerd, 
spontaan, gezellig, optimistisch, van het leven en de natuur genie
ten, Je best doen, houden van ie medemens. Het was dan ook 
niet voor niets dat familie en vrienden graag op bezoek kwamen. 
omdat ze het biJ ons thuis gezellig vonden; dat je de kinderen op 
school die u1tv1elen als remedial teacher met alle geduld en aan
dacht trachtte b1J te werken; dat jij vooral onze tuin verzorgde; 
dat we intens genoten van de zomervakantie maar vooral van de 
wintersport; dat Esthel en Jamt 1e alt11d konden vragen een spel
let1e met ze te doen, dat JiJ zonder problemen 1e tijd kon verdelen 
tussen het gezin en de school 

Marian 1e leven was naar onze begrippen veel te kort. Maar als 
we aan Je denken liggen de goede herinneririgen voor het opra
pen. in de gedachten van de mensen doe ie dierbaar waren , zul 
ie d.~arom bli1ven voortbestaan. 
Ze zullen Je niet vergeten. 

Lieve Manan, in de bloei van ons leven heeft God JOU thuisgehaald. 
We hadden nog zoveel plannen. Ik ben ie dankbaar voor de geluk
kige iaren die we eerst samen en daarna met ons vieren hebben 
gehad. 
Als m1Jn lieve vrouw zul ie bh1ven voortleven 1n onze kinderen en 
m11n gedachten. Lieve schat, 1k zal Je missen. 

Lieve mama. dat we zo jong al iouw hef deen zorg moeten missen. 
Gelukkig ziin we oud genoeg om ie voor altijd te blijven herinneren. 
We z11n dankbaar voor alles wat ie voor ons gedaan hebt en er 
trots op ie kinderen te z11n . Mam. rust zacht. we zullen 1e noo11 
vergeten. 

Koos. Esthel en Jornt van der Spek 


