


Dankbare herinnering aan 

Maria Johanna Prenger 

Ze werd geboren te Weiteveen op 25 oktober 1911. Ze 
gaf haar ja-woord aan Gerrit Jan Knegt op 25 april 
1932. Uit deze verbintenis werden 12 kinderen gebo
ren. Een sterke vrouw, een zorgzame moeder, een lieve 
oma. Ze was resoluut doortastend; de kinderen hadden 
haar altijd nodig. Ze hield niet van zeuren; was recht
uit; zei waar 'top stond of het je nu paste of niet. Daar 
ontbrak wel eens de takt. Naast 't mooie, waren er ook 
zorgen en verdriet. Vier kinderen werden haar weer ge
nomen en ze was nog maar 5 5 toen haar Gerrit na een 
zwaar lijden overleed. Haar verdriet verwerkte ze al
leen. Ze bad zeer veel; daar vond ze als gelovige vrouw 
de kracht. Bij alles wat er negatief was, kon ze altijd po-

sitief denken. Bij al haar doen had ze altijd een doel. Ze 
klaag_de nooit, was voor zichzelf niets nodig, bleef een
voudig, gaf graag aan anderen. Onenigheid, gierigheid, 
kon ze niet uitstaan. Dankbaar was ze voor 't goede in 
't leven. Haar kinderen, de lcleinkinderen waar ze gek 
mee was. Ze zag en leefde mee dat alles verder ging. 
Tachtig jaar wilde ze worden. Ze wilde allen nog eens 
zien; om zich heen hebben. Ze heeft die dag heel be
wust _beleefd en op dat sluitstuk teerde ze. Ze zag op 
een rtJk leven terug en was lclaar voor wat je niet uit de 
weg kunt gaan. Ofschoon al enkele jaren ziekelijk, was 
ze de laatste 6 weken echt ziek. Het wilde van geen 
kanten meer, had heimwee naar Erica - hoe lief ze in 
"De Bargeres" ook voor haar waren. Ze leefde even 
op toen ze hoorde dat ze naar huis, dan naar de Bente 
mocht. Paaszaterdag verergerde haar ziek zijn; ging 
naar 't ziekenhuis, ontving, met om haar heen haar 
kinderen en kleinkinderen, het Sacrament van de zie
ken en gaf een uur later haar leven terug in de hand 
van haar Schepper. Het was Pasen, 19 april 1992, het 
feest van de overgang, de bevrijding van de dood naar 
het leven. Na een Eucharistieviering ten afscheid is 
haar stoffelijk lichaam begraven op het R.K. kerkhof te 
Erica, waar het wacht tot op de dag van de Heer. God 
we zijn dankbaar dat we zo een moeder en oma moch
ten hebben. Voltooi aan haar de opstanding van Uw 
Zoon, op voorspraak van Maria, die zij zo innig vereer
de. 

Wij danken ieder die met ons heeft meegeleefd, tijdens 
de ziekte van onze moeder en oma en ons tot steun wa
ren in deze voor ons zo droeve dagen. 

Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen 


