


In dankbare herinnering aan 

Maria Elisabeth 
Pinners 

Zij werd op 22 mei 1907 geboren te 
Tubbergen. Na een kortstondige 
ziekte, voorzien van de 
Genademiddelen van de H. Kerk is 
zij plotseling overleden op 6 januari 
1994. Na de plechtige uitvaart op 

10 januari in de parochiekerk van de H. 
Pancratius te Tubbergen, hebben we haar te 
ruste gelegd op het parochiële kerkhof. 

Tante Marietje was een zorgzame en gelovige 
vrouw. Ze was een bekende persoonlijkheid in 
de Tubbergse gemeenschap. 
Op jonge leeftijd moest zij haar moeder missen 
en werd zij geconfronteerd met de hardheid van 
het menselijk bestaan. Tezamen met haar broer 
en zus runden ze een manifacturenwinkel. Ze 
genoot van de contacten met de klanten. Na het 
overlijden van haar broer, leidde ze te zamen 
met haar zus een rustig bestaan aan de 
Grotestraat. Maar ze bleef meeleven met het wel 
en wee van de mensen en ze bezocht veel men
sen uit de parochie. Tante Marietje was een zeer 
gelovige vrouw. Ze onderhield een trouw 
gebedsleven en was een zeer trouw kerkgang-

ster. Toen ze niet meer naar de kerk kon bleef 
ze via de kerktelefoon verbonden met de 
parochiegemeenschap. De laatste jaren, na het 
overlijden van zus, genoot ze gastvrijheid in het 
gezin van haar nicht Marietje en Johan 
Groothuis en hun kinderen Jos en Mirjam. Ze 
werd er als moeder opgenomen en genoot er 
een liefdevolle verzorging. Graag mocht ze in 
hun winkel doorbrengen om er een praatje te 
maken met de klanten. Korte tijd heeft ze mogen 
doorbrengen in hun nieuwe woning. Een onge
neeslijke ziekte openbaarde zich in haar lichaam 
die haar vitaliteit ernstig aantastte. Een lange lij
densweg bleef haar echter bespaard. Vrij plotse
ling overleed zij in de vroege middag van 6 janu
ari 1994. 
God heeft zijn trouwe dienares liefdevol tot zich 
genomen, waar zij verenigd met haar dierbaren 
voor altijd mag genieten van de eeuwige rust en 
vrede. 
Lieve tante Marietje, bedankt voor alles wat je 
voor ons hebt gedaan en hebt betekend. Door 
de band der liefde blijven we met je verbonden. 

Voor uw belangstelling en medeleven tijdens de 
ziekte en na het overlijden van tante Marietje, 
zeggen wij u oprecht dank. 

Fam. Pinners - Groothuis 
Jos, Mirjam en Ton 

Tubbergen, 10 januari 1994 
Grotestraat 33a 


