


Ter dankbare herinnering aan 

Maria Johanna Tibbe 
Tante Marie 

Zij werd geboren te Almelo op 6 januari 
1906 en overleed, gesterkt door de 
Ziekenzalving op 29 januari 1994 in 
,.Eugeria" te Almelo. 
Na de afscheidviering in de Christoffel
kerk op 2 juli hebben wij haar te rusten 
gelegd op het R.K. Kerkhof. 

Rustig en vredig is zij ingeslapen in 
"Eugeria" waar zij de laatste acht jaar 
van haar leven een goede verzorging 
mocht genieten. 
Marie werd geboren als jongste in een 
gezin van zeven kinderen . 
In het huis aan de Bornsestraat met die 
hele grote tuin leerde zij al vroeg wat 
hard werken betekent. 
Later werkte zij, vol zorg en met grote 
inzet alsof het haar eigen zaak betrof, 
als filiaalleider in een schoenwinkel te 
Hengelo. Heel ijverig en nauwgezet ver
vulde zij haar taak. Na haar pensioen 
nam Marie de zorg voor hun huishou
ding op zich . 

Als jongste had zij altijd een beetje zorg 
voor de toekomst, was zij bang alleen 
achter te blijven. 
Lange jaren woonde zij samen met 
haar zus Trui in hun ouderlijk huis. Be
scheiden, rustig, een beetje terugge
trokken leefden zij hun eigen leven. 
Maar kort na elkaar werden beide zus
sen opgenomen in "Eugeria". 
Voor Marie werd het echt haar thuis. Zij 
was dankbaar voor de hulp en zorg van 
Sinie en Ben. En zij was blij met de 
vriendschap van haar oud-collega 
Wiesje, die haar trouw elke zaterdag 
kwam bezoeken. 
Op de gezegende leeftijd van 88 jaar 
is nu een einde gekomen aan haar 
leven hier. 
Marie was haar leven lang een vrome 
en diep-gelovige vrouw. Wij mogen dan 
ook geloven dat God haar trouw zal blij
ven over de grens van de dood heen 
en dat zij voor altijd gelukkig is bij God. 
Moge zij rusten in vrede. 

Voor uw blijken van meeleven en be
langstelling danken wij u hartelijk. 

Fam. Kolker 


