


Ter herinnering aan 

Marie Johanna Holst-Nijland 

weduwe van 
Christianus Johannes Josephus Holst 

Marie werd geboren op 22 juni 1917. 
Ze groeide op in het Voswinkel aan de 
Oldenzaalseveenweg waar haar ouderlijk huis 
en een steenbakkerij waren. 

De vader van Marie stierf reeds voor 
haar geboorte aan de gevolgen van een 
longontsteking nadat hij zijn 'noaberplicht' 
had vervuld bij het blussen van een brand. 
Haar moeder zette samen met beide dochters 
het boerenbedrijf voort. Marie leerde zo het 
zware boerenwerk. 

De oorlogsjaren waren moeilijk, twee keer 
hadden ze inkwartiering van de Duitse 
bezetters. Toen de bevrijders in aantocht 
waren, verlieten de soldaten spoorslags de 
boerderij, met achterlating van wapens en 
munitie. 

Een tijd lang heeft Marie gewerkt in het gezin 
van dokter Van Schie. Ook het handelen zat 
Marie in het bloed. Op deze manier kwam ze in 
contact met een andere handelaar, Chris-Jan 

Holst, de bekende dorpsdrogist. Hun Twentse 
gastvrijheid, waarbij de deur altijd 'los' stond 
en Marie regelmatig iets lekkers bakte voor bij 
de koffie. Ze genoot samen met Chris-Jan van 
alle visite. 

Na een huwelijk van meer dan 50 jaar, waarin 
ze onder andere vele mooie reizen maakten en 
elk jaar groente verbouwden in hun eigen tuin, 
overleed Chris-Jan op 94-jarige leeftijd. Marie 
die hem altijd goed verzorgd had, voelde zich 
daarna vaak eenzaam. 

Haar lichamelijke conditie werd minder en 
daardoor had ze hulp nodig van Carint. Nadat 
ze viel in de tuin op 29 september 2009, 
onderging ze een operatie aan haar heup. Sinds 
die tijd ging het langzaam bergafwaarts. 

Haar laatste maanden bracht ze door in het 
verzorgingstehuis 'De Eschpoort' in Enschede. 
Daar ontving ze van pastoor Huitink het Heilig 
Sacrament der Zieken. Heel bewust heeft ze dit 
meegemaakt. Op 7 mei 2010 is ze overleden. 

Bij deze willen wij alle verzorgenden van Carint 
en het Ariënszorgpalet afdeling Warmelo en 
Everloo bedanken voor de goede verzorging. 

Namens de familie, 

Jan en Marja Poorthuis-Loves 


