


In dankbare herinnering aan 
mijn lieve vrouw, onze moeder en mijn oma 

Marietje Vrijkorte - Reuver 

echtgenote van Tonny Vrijkorte 

Zij werd geboren op 28 juli 1933 te Zuid
Berghuizen gemeente Losser en overleed op 
30 mei 1994, na een moedig gedragen ziekte, 
thuis te Oldenzaal. Na de uitvaartmis in de 
Mariakerk hebben we haar te rusten gelegd 
op het kerkhof in Oldenzaal. 

Marietje was een gelovige vrouw en bezocht 
trouw elke week de Heilige mis. Het gezin was 
voor haar het allerbelangrijkste. Zij zorgde dat 
thuis alles op rolletjes liep en bij onenigheid, 
dat de vrede weer getekend werd. Dit paste bij 
haar manier van leven, altijd meelevend, lief 
en drukker met een ander dan mei zichzelf. 
De hond speelde een belangrijke rol in haar 
leven, daar mocht je niet aankomen. Zij hield 
veel van bloemen, rozen in het bijzonder. 
In de buurt was zij erg geliefd, zij stond altijd 
voor iedereen klaar. Tijdens haar ziekte heeft 
zij hiervoor veel hulp en liefde teruggekregen. 
Zij was hiervoor erg dankbaar. 
Zij was erg blij toen ze hoorde, dat er een 

kleinkind op komst was, haar wens, •een 
meisje", is uitgekomen. Jammer genoeg heeft 
zij er maar kort van mogen genieten. Afscheid 
nemen van Danieke viel haar dan ook erg 
zwaar. 
Tot het laatste is zij erg moedig gebleven, zij 
wilde iedereen verdriet besparen. Hoewel het 
haar veel kracht en moeite gekost heeft, bleef 
zij haar humor houden en was altijd belang
stellend voor anderen. Hierdoor was het ple
zierig om haar te bezoeken. 
Allemaal wisten wij dat zij erg ziek was, toch 
kwam de dood nog onverwacht. Zij wilde nog 
zoveel doen in het leven, daardoor viel voor 
haar en voor ons het afscheid zwaar. On
danks ons verdriet zijn wij erg dankbaar voor 
alle fijne jaren die wij samen hebben doorge
bracht. 

Uw belangstelling tijdens haar ziekte en deel
neming na het overlijden van mijn lieve vrouw, 
onze fantastische ma en mijn oma, heeft ons 
erg goed gedaan. Wij danken u daarvoor dan 
ook van harte. 
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