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In liefdevolle herinnering aan 

Marietje Bentert- Nijhuis 
Maria Johanna 

Ma werd geboren op 31 oktober 1930 in de Lutte 
Zuid in de gemeente Losser. 

Op jeugdige leeftijd verloor ze haar moeder daar
door nam zij al vroeg de zorg van haar vader en 
haar zeven broers op zich. Gezien haar jonge 
leeftijd was dit een verantwoordelijke taak. 

Na de lagere school en de oorlog werkte ze bij 
Wellink waar ze Hennie en Harry leerde kennen. 
In Hennie vond ze een vriend in voor het leven . 

In de jaren vijftig leerde ze Pa kennen en in 1955 
zijn ze getrouwd. Na het huwelijk gingen ze bij 
Opa Nijhuis wonen, waar Jos werd geboren. 
Daarna verhuisden ze naar de Molenveldweg 
waar Harrie, Martin, Marianne, Leo en Riny wer
den geboren. Toen zijn ze naar de Merelstraat in 
De Lutte verhuisd, hier werd René geboren. 

Helaas kwam in 1980 Harrie te overlijden, dit was 
een groot ver1ies voor haar. Dit intense verdriet 
heeft ze haar hele leven lang meegedragen. Een 

paar keer per week bezocht en verzorgde ze het 
graf van Harrie en haar ouders. 

Met de zorg voor haar kinderen en kleinkinderen 
bleef ze steeds vooruit kijken. De 2• tegenslag 
kwam voor haar toen haar schoondochter Agnes 
na een ziektebed van twee jaar overleed. 

Na jaren gelukkig aan de Merelstraat te hebben 
gewoond, moest ze vanwege haar dementie naar 
het Gereia te Oldenzaal, omdat Pa de verzorging 
niet meer aankon. Ook zijn leeftijd en ziekte 
speelde daarbij een grote rol. Op 28 december 
2004 overleed Pa. Ondanks haar dementie heeft 
Ma dit verlies nooit kunnen verwerken. Tijdens 
haar ziekte vroeg Ma vaak naar Herman en later 
toen haar ziekte vorderde vroeg ze vaak naar Pa. 
Tijdens haar verblijf in Gereia was ze erg vrolijk, 
lief en knuffelig. Iedereen was gek met haar. 

Op 22 mei heeft zij omringd door kinderen en 
kleinkinderen de Ziekenzalving mogen ontvan
gen. waarna ze na een kortstondig ziektebed op 
75-jarige leeftijd toch nog onverwacht gestorven 
is. 

Voor uw aanwezigheid en blijken van deelneming 
zeggen wij u oprecht dank. 

Kinderen en kleinkinderen 




