


In dankbaarheid denken we terug aan 

MARIA ALEIDA JOHANNA RODEL 
weduwe van JOHANNES TRIENEN . 

Zij werd geboren op 3 juni 1905 te O ldenzaal 
en overleed, toch nog onverwacht op maandag 
17 juli 1989, 's middags om half twee . Met de 
viering van de H. Eucharistie in de parochie
kerk van 0 . L. Vrouw van Altijddurende Bij
stand te Hengelo (Ov.), hebben we afscheid 
van haar genomen op vrijdag 21 juli d .a.v. 
waarna zij in het crematorium " Enschede" 

te Usselo werd gecremeerd . 

Moeder was l ief. 
Had een fantastische, onvergetelijke man. Was 
trots op haar twee dochters, trots op haar zes 
zonen. Moeder 't middelpunt. Vader de absolu
te alleskunner. Rijkdom . 
Moeder was eenvoudig. 
Bescheiden , rust ig , ingetogen. Van huis uit 
hard werken gewend . Geen franje, geen luxe, 
geen overdaad . Alles met mate. Geen eisen, 
nooit klagen. Kinderlijk vertrouwen in God en 
de hele wereld. Rooms , ècht rooms . Altijd recht 
door zee . Vroom . 
Moeder wist altijd al hoe gevierd moest worden. 
Samen in de bus naar Oldenzaal. Kermis vie
ren . Met het hele gezin, 10 man sterk. Om haar 
broers , zussen, zwagers en schoonzussen daar 
te ontmoeten . 1 keer per jaar. Een hele uit
gave. Maar allemaal bij elkaar. Trots zijn op 
Jan, haar man, trots zijn op haar kinderen . Trots 
op de aangetrouwden. Hoogtepunten. Pasen, vo
~elnestjes voor de ouderen, te grote chocolade 
e ieren voor de kinderen, later nóg grotere 
voor haar kleinkinderen, Pinksteren, Sint Nico
laas , Kerstmis, Moederdag, Eindhoven , Zwitser
land. ' t Liefst iedereen om haar heen, haar har
tewens . Geluk. Dat voelde je, dat zag je. 
Haar specialiteit: Blinde vinken, één keer per 
i.:.::a" J:",:an holo ";t,..c,.., o 
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Gewapend met een handtas vol skapulieren, 
medail les van de bekendste bedevaartplaatsen 
in alle maten, een verkreukeld reisgebed, de 
kam, een verzameling misboekjes van de laats
te zondagen, haar rozenkrans, een paar kwartjes 
voor een onverwachte kollekte, de foto van 
Jan , haar man, het laatste familiepc-r:ret met 
daarop het komplete gezin, vereeuwigd in de 
feestzaal van het 25-jarig huwelijksfeest en 
natuurlijk haar pakje sigaretten. Dat was haar 
persoonlijk bezit. De rest was onbelangrijk, 
bijzaak. 
Moeder werd ouder. 
Moeder was alleen . Blij met ieder bezoek. Hart
klachten. Toch plezier. We€r ten hoofdprijs in 
de Bingo: Nu 1 pak koffie en 1 doos kersebon
bons. Rheuma diende zich aan. Handen verg roei
den. Boeken gingen ongelezen retour. Altijd pijn . 
In de rolstoel. Niets lukte meer. Moeder keek 
ons aan .. 
Moeder werd oud. 
Moeder wist 't allemaal niet meer zo precies. 
Tasje weg, grote vouwen in de mooiste foto, 
eindeloos haar zakdoek plooien. De zuster 
werd opeens haar dochter . Haar dochters wer
den zusters. De meesten werden vreemden. Wie 
haar Oma noemden kregen herkenning . Wie 
haar moeder noemden werden door haar geluk
kiger. Moeder werd weer Marie. Marie werd 
zonder moeite , zomaar weer Marîetje Rödel 
uit de Bentinckstraat in Oldenzaal. Wat was ze 
daar gelukkig mee. 
Moeder is gestorven .. 
Rustig, waa rdig .mooi. Hand in hand met Truu s 
als haar reisleidster . Samen met alle zusters 
van haar Backenhagen. Zusters waar ze zoveel 
van hield, waar ze haar laatste grapjes aan 
kwij t kon, d ie haar zo verwend en vertroeteld 
hebben. In haar waarde hebben gelaten. Res
pekt voor haar hadden . Samen in een kring. 
Wie het allemaal heeft mogen volgen zijn ster
ker geworden. Hebben een fantastische ma
nier van leven An rlnnrlm::i~n nntri,:::i,kt 


