
i\foeder is brood en haar lach iç de =on. 
geen einde is slecht .-an 11·a1 moeder begon. 

Haar kus geneest wonden. haar woord geneest smart, 
aan elke daad heri1111ere11 1.-ij haar grore ltarr. 



Een herinnering aan 

Marietje Schenk 
weduwe van 

Willie Holkenborg 

• 1 augustus 1923 Aalten 
t 24 JUi i l 998 Winterswijk 

Moeder " erd geboren in Aalten, in een omgeving en 
sfeer die de basis vonnde voor haar ,·erdere le\en. 
Gezelligheid, 70rg1aamheid, eenvoud. verzorging en 
belangstelling "aren hierbij de rode draad. Voor 
haar l ussen en broers geldt eigen 1 ijk hetzelfde. 

In de begin jaren veertig leerde ze Willie kennen, 7e 
trouwden vervolgens in 1949. Hun grote wens was 
\eel kinderen en kleinkinderen. Deze wens Imam 
moe11aam op gang, maar werd uiteindelijk 1och 
werkelijkheid. In de7e periode 70rgde moeder voor 
de balans in het ge1in, en vader voor de middelen 
om het leven mogelijk te maken. Helaas hebben .lC 
van dcLe levensperiode door de vroege dood , an 
\ader slechts C\Cn samen kunnen gemeten. 

Moeder heeft zich in de hierop volgende 20 jaar 
volop ingezet 0 111 hun beider toeko1m1beeld waar ic 
maken. Moeder stelde 7ich hierbij nooit op de 
, ·oorgmnd. 

Wij herinneren on>: 
/luur liefde. haur ;org. haar gamrijheid, haar 
\\'aardering, lraur luisterend oor, Jraar belang· 
Heffing. haar af~ een/raaf aa11çpreekp1111t. haar als 
klei11e oma. oma \'Uli de visjes, oma van de chocola 
en dropjes. en de oma 1·an het lekkere eten. 

Helaas kwamen aan haar lichamelijke mogelijk
heden steeds meer beperkingen. Beperkingen die het 
uiteindel ijk noodzakelijk maakten te verhui.lcn naar 
Antoniushovc. Ondanks alle goede zorg hier, bleef 
ze heimwee houden naar thuis, naar de 
hu1>houdelijke beslommeringen, het fietsen het 
lopen en met name het praten. 

Wij zijn blij met haar te hebben samengeleefd, en 
dat we zo'n lieve moeder en oma hebben gehad. 
Haar levensboodschap leeft in ons voort. 

Wij danken Antoniu.~hove met "al" .i:'n mertsen die 
.ll~h hebben inge1et het ,·erbliJf \'OOr moeder .lO 
pleLicrig mogelijk te maken. Verder danken "-C 
iedereen voor hun steun en medeleven na het 
overlijden van moeder en oma. 

Kinderen en Kleinkinderen 


