
En nu staan wij op het punt om voorgoed 
afscheid van jou te nemen, maar ... .... " 

Je blijft voor altijd in ons hart. 

Voor uw steun en medeleven bij het 
overlijden van mama en oma zeggen wij u 
onze oprechte dank. 

Wilma en Henri Hummelink 
Jet, Floor, Roos, Teun 

Marcel Kramer 



In dierbare herinnering aan 

Marietje Kramer-Klein Tank 
Maria Johanna Josephina 

weduwe van 
Harry Kramer 

*26-1 2-1932 t 27-02-2001 

Lieve mam, oma. 

Op 26 december 1932 werd jij als tweede kind 
geboren in een gezin dat uiteindelijk zou 
uitgroeien tot 11 kinderen. Al vroeg moest je op 
eigen benen staan, want jouw moeder overleed 
toen jij nog maar 16 jaar was. Een z'hare taak 
kwam op jouw schouders terecht. Samen met je 
oudste zus en tantes probeerden jullie het gezin 
draaiende te houden. Begin jaren 50 leerde je 
papa kennen en op 20 februari 1957 zijn jullie 
getrouwd. Zelfs nu ver1eende jij nog veel hand -
en spandiensten in jouw ouderlijk huis. Zorgen 
voor was iets dat in jou zat, werken was 't liefste 
wat je deed. Wat enorm veel indruk op jou 
maakte was het over1ijden van je zwager Jan, 
de man van je oudste zus. Je kon niet even 

naar haar toe, want Canada ligt niet naast de 
deur. Uiteindelijk ging je toch, helemaal al leen 
naar dat verre land. Zonder kennis van enig 
vreemde taal, amper wetend wat "vliegen' 
inhield. Moedig, knap vinden wij. In de loop der 
jaren veranderde jij beetje bij beetje. Af en toe 
kon jij de leiding thuis niet meer aan en namen 
wij dat van jou over. Zo regen de jaren zich 
aaneen. Jaren met blije, vrolijke, maar ook van 
moeilijke en verdrietige momenten, voor jou, 
maar ook voor ons. Ook tijdens de ziekte en het 
overlijden van papa was zwaar voor jou. Heel 
moeilijk was de weg die je ging, maar 
uiteindelijk kwamen de gezelligheid en 
vrolijkheid weer boven. Je had een nieuw 'thuis' 
gevonden aan de Lampongstraat 34 te 
Doetinchem. Samen met Elly, je beste vriendin, 
kon je het leven weer aan (of zag je de zon 
weer schijnen). Jij was tevreden en gelukkig 
daar; eenvoud streelde deze laatste 9 jaar. Ook 
de goede contacten met broers, zussen, 
zwagers en schoonzussen deden je goed. Voor 
ons was jij een zorgzame moeder en Jet, Floor, 
Roos en Teun hadden een speciaal plekje in 
jouw hart. 


