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In fijne en dankbare herinnering aan 

Maria Huttenhuis - Pegge 

Geboren te Denekamp op 19 september 1946 
Overleden te Utrecht op 12 december 2000 

Maria, 

Geboren en getogen in Denekamp. Je groeide 
daar op samen met je ouders, je broer en je 
zus. Samen genoten jullie van de kleine dingen 
van het leven en deelden jullie de zorg om de 
gezondheid van vader. Plichtsbetrachting en 
doorzetting kreeg je van je ouders mee. 

Al vroeg stond voor jou vast dat je "juffrouw" 
wilde worden . Daarom ging je na de Mulo naar 
de kweekschool in Nijmegen. Daar genoot je 
van je opleiding en het plezier met je studiege
noten. Op jonge leeftijd behaalde je het diploma 
en kon meteen voor de klas aan de meisjes
school in Denekamp. Meer dan 33 jaar was dat 
je lust en je leven. Niet alleen lezen en schrijven 
bracht je ze bij maar ook begeleidde je hen bij 
de voorbereiding op de communieviering . 

In 1966 kwam Benno in je leven. Samen betrok-

ken jullie een woning in Losser, maar al snel 
vonden jullie je stek aan de Gervelink in 
Denekamp. Aan huis en haard waren jullie erg 
gehecht, af en toe verlatend voor een vakantie 
veelal in Oostenrijk. Daar genoten jullie van de 
bergen en de natuur. 

Met je problemen viel je anderen niet graag las
tig. Je bezat de kracht en de moed om veel 
alleen te kunnen. Je gezondheidsproblemen 
deed je meestal af met: "Valt wel mee." 
Elf weken geleden ging je naar Utrecht om je te 
laten behandelen en juist toen we dachten dat 
definitieve genezing mogelijk was openbaarde 
zich een ongeneselijke ziekte die in korte tijd al 
je krachten sloopte. Graag had je Benno naast 
je, dat gaf je rust zeker in de laatste dagen toen 
het praten niet meer mogelijk was. 

Maria, we zijn blij en dankbaar dat we toen 
samen met Benno, moeder en alle anderen zo 
dicht bij elkaar waren. We willen je bedanken 
voor alles wat je voor ons hebt gedaan en we 
zijn blij je gekend te hebben. 

We zullen je missen . 

Graag wil ik iedereen bedanken voor de steun 
en de betrokkenheid . 

Benno Huttenhuis 


