


Je wilde zo graag in ons midden blijven 
Je vocht er voor, zolang je kon 

Maar deze strijd was niet te w;nnen 
Voor ons blijh slechts de vraag •waarom?" 

Met veel liefde willen wij blijven denken aan 

Marianne Stroink 

Marianne is geboren op 
4 april 1966 te Hasselo, gemeente Weerselo . 
Na een kortstondige ziekte is ze overleden 

op 9 oktober 2012. 

Marianne groeide op in een gezin met twee zussen 
en een broer, ze heeft een onbezorgde en gelukkige 
jeugd gehad, helaas is haar vader reeds in 2008 
overleden. 

Ze heeft twee prachtige kinderen, Niek en Charèl, 
waar ze heel erg trots op was. Marianne was een 
lieve, zorgzame en sterke moeder die altijd voor 
iedereen, en vooral voor de kinderen klaarstond, 
niets was haar te veel en altijd deed ze de dingen 
met erg veel zorg en liefde. 

Als de kinderen op zaterdagavond thuis waren 
dan zorgde Marianne ervoor dat het gezellig werd, 
kaarsjes aan, stokbrood, hapjes en chips op tafel. 
Dit vonden Niek en Charèl helemaal geweldig. 

Marianne leefde ook voor haar werk, ook hierin 
was niets teveel gevraagd. Zelfs op vrije dagen 

ging ze bij de mensen langs om ervoor te zorgen 
dat de laatste klusjes nog gedaan werden, of om 
nog wat eten langs te brengen. 

Ze vond het erg leuk om op vakantie te gaan en 
om uit eten te gaan. Verder vond ze het erg leuk 
om buiten in de tuin te werken en was ze gek op 
mooie bloemen. 

Op 8 augustus moest ze na een bezoek aan de 
huisarts voor verder onderzoek naar het ziekenhuis 
en daar kreeg ze te horen dat ze een hersentumor 
had. De manier waarop Marianne hiermee omging 
was bewonderenswaardig en zeer dapper. Helaas 
werd ze van de chemo en de bestraling erg ziek en 
moest ze de laatste week een aantal keren worden 
opgenomen in het ziekenhuis. 

Afgelopen maandag werd ze opnieuw opgenomen 
in het ziekenhuis en ging haar gezondheid in de 
loop van de avond sterk achteruit en is ze de 
volgende dag heel vroeg in de ochtend overleden. 

We willen iedereen bedanken voor de steun die we 
hebben gekregen. 
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