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t 
Ter herinnering aan 

mijn lieve vrouw, 
onze lieve moeder, schoonmoeder 

en oma 

Marietje Koekkoek - Veldkamp 

Marietje werd geboren op 8 november 1926 in 
Denekamp. Ze had 2 zussen, Annie en Siny. Omdat 
hun moeder op jonge leeftijd stierf en de oorlog uitbrak, 
bleef zij na de lagere school thuis op de boerderij van 
haar vader werken. Ondanks de moeilijke tijd heeft 
zij haar jeugd ook vaak als gelukkig omschreven. Ze 
zongen veel met zijn drieën tijdens het werk en er 
werd veel gelachen. Ook waren er in de oorlogstijd 
mensen uit het westen op de boerderij, die door 
Marietje en haar zussen werden opgevangen. 

Na de oorlog leerde ze Jos kennen op een 
bruiloftsfeest. Jos trouwde bij haar in op de 
boerderij . 
Dat ze gelukkig waren samen hoeft eigenlijk niet 
gezegd,datzagje. 
Marietje was zachtaardig, altijd vriendelijk en met 
heel weinig tevreden. Het liefst was ze bezig in of 

rond het huis. Omdat ze er altijd was, kon je ook altijd 
bij haar aankomen. Haar appeltaart en cake waren 
favoriet, en als ze op bezoek kwam nam ze die ook 
voor je mee. 
De laatste jaren was ze er ook voor de kleinkinderen. 
Ze kwamen graag bij haar om even een spelletje te 
spelen of even te zitten en te vertellen over thuis, 
school of andere zaken. Ze had aandacht voor ze, 
dacht met ze mee. Ze kon zich erg goed inleven in 
de ander door te luisteren. Zonder woorden gaf ze 
precies dat wat nodig was. 

Haar gezondheid was haar grootste zorg. In de loop 
der jaren heeft ze heel veel ziekte en pijn gekend. 
Hoe zij met deze tegenslagen omging tekende haar 
karakter. Ze onderging ze en probeerde er toch steeds 
weer het beste van te maken. Op 1 juli 2008 is ze, 
voor ons toch nog onverwacht, overleden. 

Marietje, 
Je lach, je eenvoud en je warmte 

zullen we ontzettend missen. 

Heel hartelijk bedankt voor uw medeleven. Hieruit 
kunnen wij de troost putten om haar overlijden te 
verwerken. 

Juli 2008 
Jos Koekkoek 
Kinderen en kleinkinderen 


