


Ter gedachtenis aan 

MARIE VOORTMAN 

Zij werd geboren op 18 juni 1908 te 
Lonneker en overleed, gesterkt door 
de Ziekenzalving, op 9 juli 1991 te 

Enschede. 

De H.Eucharistieviering bij haar 
Uitvaart werd gevierd in de parochie

kerk v.d . H.Jacobus te Lonneker op 
12 juli, waarna zij begraven werd op 

het r.k.kerkhof aldaar. 

t 
Het leven van Marie 'is niet altijd 
even gemakkelijk geweest. Als jong 
meisje was zij veel ziek. Op 6-jarige 
leeftijd moest zij al afscheid nemen 
van haar vader die plotseling stierf. 
Ondanks haar zwakke gezondheid 
heeft zij daarna, elf jaar, haar zieke 
moeder verpleegd en samen met 
haar tweede vader, een broer van 
haar eigen vader, als oudste de zorg 
gehad voor haar opgroeiende broers 
en zuster. 

Toen de kinderen van Gerrit en Mien, 
waar zij al die jaren huisde, opgroei
den, heeft zij zich ook daarvoor met 
liefde en zorg ingezet. 

Marie's leven heeft zich afgespeeld 
op de achtergrond. - Zij was altijd 
thuis, zodat ze 'n rustpunt was in het 
gezin, ondanks haar blijvende wanke
le gezondheid. - Dit samen-zijn gaf 
haar ook zeer gelukkige ogenblikken. 
Het vertrek van die kinderen uit het 
ouderlijk huis deed haar dan ook 
zeer, a!s of het haar eigen waren. 
Vooral toen haar Petekind Maria, 
naar Duitsland vertrok had ze veel 
verdriet. 

Bij 't klimmen der jaren kwamen de 
ongemakken die ze altijd zonder 
klacht heeft gedragen. Haar lichaam 
moge dan zwak zijn geweest, haar 
geest was sterk. 
Haar grote angst was om ooit eens 
naar een verzorgingshuis te moeten 
gaan. - Dank zij de goede zorgen van 
Gerrit en Mien was dit slechts enkele 
jaren noodzakelijk. 

Opgenomen in 't Kleijne Vaert heeft 
zij de situatie voorbeeldig verwerkt 
en was ze door haar humor 'n bron 
van troost voor haar medebewoners. 
Daar was veel waardering voor. 



Door het "bezoekschema" van Gerrit, 
Mien en de kinderen is Marie geen 
dag zonder bezoek geweest. 
Daarvoor was ze heel dankbaar. 
Z ij is in vrede heengegaan in over
gave en vertrouwend geloof. 
Wij zullen haar blijven gedenken. 

En vader, die op 107-jarige leeftijd 
haar overleeft, zoals hij ook Hendrii< 
en Johan heeft overleeft, zal -ru1ar 
gunnen, dat ze na een niet gemakke
lijk leven nu de rust is ingegaan van 
'n geheel gezond leven in vereniging 
met de Christus die verrezen is. 

Heer, vergeef ons wanneer wij toch 
tekort geschoten zijn in liefde en 
aandacht voor onze medemensen. 

En moge Marie in de liefde van 
Christus zijn, want in de hemel is 
niemand eenzaam en alleen. 

Dank voor uw medeleven. 
Dank aan allen die haar bezocht of 
verpleegd hebben. 

FAMILIE VOORTMAN 


