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Dankbare herinnering aan 

MARGJE DE WACHT 

Te Georgsdorf (Dtsl .) werd zij geboren op 2 
oktober 1887. 
Uit haar eerste huwelijk, gesloten met HARM 
HENDRIK BERENSEN op 24 november 1904, 
werden vier kinderen geboren. Reeds op 2 
novem ber 1912 werd zij weduwe. 
Op 20 juli 1916 hertrouwde zij met JOHAN
NES MAATJE en dit gezin heeft negen kin
deren gete ld. 

Hoewel zij zeer jong de moederzorgen leer
de l<ennen, slaagde zij er in om blijk te ge
ven van moed en vertrouwen. Opgenomen in 
de katholieke kerk in oktober 1904 was zij 
p lichtsgetrouw in het voorgaan van haar kin
deren. Gehecht aan familie en omgeving was 
haar hart vol van de meer dan zestig jaren, 
die zij in Erica doorbracht. Haar laatste 
levensjaren bracht zij in een gelukkig sa
menzijn met haar man en ook na d iens dood 
op 5 januari 1972 door in het bejaardencen
trum St. Franciscus te Coevorden. Zij was 
erkentelijk voor veler medeleven en attentie. 
Waar zij voor haar vragen geen oplossing 
had, legde zij die in Gods hand: ,,Ik heb 
mijn best gedaan en nu hoop ik maar, di?l 
O.L. Heer het mij vergeeft, wanneer iets 
niet goed geweest is". Met een taaie wil 
om te leven was zii een eenvoudige, sterke 
vrouw, die zich dienstbaar toonde, totdat 
_zij niet meer kon. Voor wie haar goed ge-

kend hebben , blijft zij voortleven als een 
opgeruimde en meelevende vrouw, moeder 
en oma. \ 
Na voorzien te zijn van het sacrament der 
zieken is zij rustig gestorven op 14 april 
1975. Haar lichaam hebben we op 18 april 
d.a.v. , tegemoetkomend aan haar verlangen, 
eerbiedig begraven naast dat van haar man 
op het katholieke kerkhof van Erica. 
Goede God, moge voor Uw dienares Maria 
vervu ld worden, wat Uw zoon Jezus in de 
bergrede heeft gezegd : Zalig de barmhar
tiqen, want zij zullen barmhartigheid onder
vi nden (Mt. 5,7) . 
H. Moeder Maria, sta ons altijd bij. Amen. 

Voor de vele blijken van medeleven 
ondervonden tijdens de ziekte en na 
het overlijden van onze lieve moeder, 
groot- en overgrootmoeder zeggen wij 
u hartelijk dank 

Familie BERENSEN-MAATJE 


