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Ter herinnering 

Marita werd geboren op de grens van Losser en 

Oldenzaal, als oudste meisje uit een gezin met vijf 

kinderen . Vader was bosarbeider en moeder 

regelde de zaken thuis. 

Na de lagere school volgde Marita de MAVO, 

gevolgd door de vormingsklas. Daarna werd ze 

opgeleid tot verpleegkundige. Het diploma MGZ 

behaalde ze aansluitend en ze ging werken als 

wijkverpleegkundige. 

Door de situatie thuis kreeg Marita te vroeg te 

veel taken op haar schouders, daardoor belandde 

ze in het ziekenhuis. Ze werd behandeld en door 

haar enorme doorzettingsvermogen krabbelde ze 

langzaam weer overeind. Tegen het einde van die 

moeilijke periode leerde ze Guus kennen. 

In mei 1980 trouwden ze met elkaar. In de jaren 

die daarop volgden, vonden ze een modus waarbij 

twee sterke karakters harmonieus konden 

samenleven . 

Met dat als basis kregen ze twee gezonde 

kinderen: Eva en Joris. 

Toen de kinderen er waren, ging Marita parttime 

werken. Ze was er altijd voor de kinderen en 

stelde Guus in de gelegenheid om nationaal en 

internationaal een carrière op te bouwen . 

Daar waar er vrije tijd overbleef, maakte ze vol 

overgave en toewijding kleren voor haarzelf en de 

kinderen. 

De kinderen werden ouder en vroegen minder 

aandacht van haar. Ze begon een opleiding 

bloemschikken, richtte een bedrijfje op, maakte 

bloemstukken en gaf cursussen op dat gebied. 

In de werkomgeving, waar Marita als 

wijkverpleegkundige functioneerde, ging het 

minder goed. Dat was de aanleiding voor het 

volgen van de opleiding tot docent 

verpleegkunde. 



Ze liep stage op het ROC, waar ze zich in de jaren 

daarna met volle overgave inzette als docent. 

Op 22 september 2011 kregen we het vreselijke 

bericht, dat Marita doodziek was. In de laatste 

fase van haar leven hebben Guus, Eva en Joris 

' haar met behulp van familie en vrienden liefdevol 

verzorgd. 

Het was moeilijk voor haar om de regie over haar 

omgeving en eigen leven uit handen te geven. 

Ondanks haar strijdlust heeft ze op 14 januari 

2012 de ongelijke strijd tegen haar ziekte 

verloren. 

Marita, we missen je nu al! 

Guus, Eva en Joris 

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven. 

Een bijzonder dankwoord gaat uit naar dokter 

Van Holten en Buurtzorg voor hun goede 

verzorging. 


