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sinds 1985 weduwe van 
Wladyslaw Tokarczyk 

Zij werd geboren 22 februari 1926 in Polen. 
Zij overleed 15 maart 1994 te Enschede, Ne
derland. Op 21 maart was de Uitvaartdi~_nst 
in de Mariakerk te Enschede, waarna z11 1s 
bijgezet in het graf van haar man op de 
Oosterbegraafplaats te Enschede. 

Zij was een bescheiden en gastvrije vrouw, 
die heel moedig in het leven stond. Een le
ven dat haar niet heeft verwend. Al vroeg 
stond zij zonder ouders in deze wereld. Na 
de tweede wereldoorlog werd zij, met veel 
lotgenoten naar Nederland gebracht. Hier 
probeerde zij een nieuw bestaan op te bou
wen. Wat dat voor haar heeft betekend dat 
laat zich raden. Het grootste in haar is ge
weest dat zij geprobeerd heeft om de Neder
landse gebruiken in haar leven in te passen, 
maar tegelijkertijd haar eigen afkomst niet te 
verloochenen. 

In Nederland trouwde zij met haar landge
noot Wladyslaw Tokarczyk, samen kregen zij 
6 kinderen. Het was geen geringe opgave 
om deze kinderen een goede opvoeding hl 
geven. Door de kinderen wordt zij geprezen 
als een Moeder die er altijd was, niet aan 
zichzelf dacht, maar er altijd op uit was dat 
iedereen het bij haar naar de zin had. Voor 
de kleinkinderen was zij een geweldige 
Oma, jammer dat zij haar vierde kleinkind 
niet meer heeft kunnen zien. 
Sinds 1985 was zij weduwe. De eenzaam
heid en het verdriet wat dit met zich mee
bracht bewaarde ze in de stilte van haar 
hart. 
Sinds 18 jaar leed zij aan suikerziekte. Dat 
hoorde bij haar leven, zij droeg het zonder 
te klagen, zonder er over te praten. De 
laatste jaren verergerde haar kwaal. De 
dood is voor haar een bevrijding van alles 
wat haar geluk in de weg stond. Tot het 
laatst bij heeft ze afscheid genomen van dit 
leven en is zij verenigd met haar man in het 
huis van God, waar ruimte is voor velen: 
waar wij haar ook eens hopen weer te zien. 

Met dank voor uw medeleven tijdens de 
ziekte en na het overlijden van onze lieve 
Moeder en Oma, zeggen wij u oprecht dank. 

Kinderen en kleinkinderen Tokarczyk 




