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Hand in hand zijn wij gegaan, 
tot aan de drempel. 

Moe gestreden, 
door onze liefde omringd, 

ben je van ons heengegaan. 

Marietje Tanke 
weduwe van Antoon Sein 

Maria Gezina Juliana Tanke werd geboren te 
Hasselo op 6 april 1925. Zij trad in het huwelijk op 
6 februari 1954 met Antoon Sein uit Deurningen. 
Zij schonken het leven aan S kinderen. Op 11 
september 1992 werd zij weduwe en kwam zelf 
op 19 juli 1997 in het St. Antonius Ziekenhuis te 
Nieuwegein te overlijden. Na een plechtige uit
vaart op 19 juli 1997werd zij begraven op het R.K. 
kerkhof te Deurningen. 

Z ij heeft de moeizame kanten van het leven van 
nabij en langdurig meegemaakt. Opgroeiende in 
Hasselo verloor zij op jonge leeftijd haar vader. 
Ondanks haar ziekte en tegenslagen was haar 
grootste l iefde het welzijn van haar man, kinde
ren, kleinkinderen , kennissen en later haar le
venspartner. 
In haar door de natuur omringde woning aan de 
Bornsedijk te Deurningen heeft zij 38 jaar met haar 
man en kinderen gelukkig geleefd. 

Haar grootste hobby was het maken van kleding 
en het bezig zijn met haar bloemen. 
De komst van haar kleinkinderen was voor haar 
het mooiste wat er kon gebeuren. Elke zondag 
gingen ze met heel veel plezier naar oma toe, 
omdat ze daar op een geweldige manier werden 
verwend . 
Het laatste anderhalf jaar vond zij in Hein haar 
nieuwe geluk. Samen hadden ze grootse plannen 
op het Hulsbeek. 
Het geloof in God heeft tijdens haar ziekte haar 
de kracht gegeven om verder te gaan. In een 
poging haar levensgeluk met Hein en de kinderen 
te verlengen, ging zij vol goede moed naar 
Nieuwegein. Maar helaas bleef herstel na tien 
weken vechten uit. 
Wij zullen haar altijd blijven herinneren als een 
vrouw, die voor alles en iedereen heeft geleefd. 
Met veel verdriet moeten wij afscheid nemen van 
haar. 

Wij wensen haar toe, 
dat zij nu mag rusten in vrede. 

Voor uw medeleven tijdens de ziekte en na het 
overlijden van ma en oma zeggen w ij u onze 
oprechte dank. 

Famil ie Sein. 




