
Laat mij verder leven 
in Uw herinnering. 



t 
Dankbare herinnering aan 

MARIA MARGARETHA WESSEL 

Zij werd geboren op 8 juli 1926 te Klaziena
veen. Haar ja-woord gaf ze 22 augustus 1953 
aan Jurien Maatje. Uit deze verbintenis wer
den twee kinder,en geboren. 
Voorzi,en van ihe.t Sacrament van de Zieken 
is zij moegestreden overleden op 24 april 
1990 te Erica. Na een Euc'haristieviering ten 
afscheid in Erica ,hebben we haar stoffelijk 
l,iohaam uit lhanden gegeven op 27 april 1990 
te Emmen. 

Zij heeft niet van zich doen spreken in de 
grote wereld van de mensen. Zo gewoon 
heeft ze geleefd, me•t haar man en kinderen 
in alle eenvoud, met een ,grote liefde, dienst
baar aa,n iiaar eens gegeven woord, zorgend 
voor wat ,haar was toevertrouwd. 
Een lange tijd toen 11aar echtgenoot in 't bui
tenland werkte, droeg zij alleen de zorg voor 
haar ki,nderen, moest zelf beslissen , een taak 
die ze tot ',t welzijn van haar gez·in meester
de. Heel haar lev,en was ze ij,verig, arbeid0 

zaam . Bij ,haar ,hoorde verzorgd zijn, ja ook 
tijdens 1haar ziekzijn moest al les verzorgd 
zijn , netjes zijn. 
Niet alleen voor 1haar eigen gezin, maar ze 
had ook oog en aandacht .voor anderen, me
delijden met lhen die het minder .hadden en 

d•ie door ziekte beproefd· werden. De laatste 
10 jaren trok haar zus Annie met haar op. 
Annie was ,het ook die ,haar tijdens haar ziek
te verzor-gde en bijstond•. Daarvoor was Marie 
en wij ontzettend dankbaar. 
Ze heeft erg vee-1 geleden door een slopende 
ziekte, die een o.ngel,ijke strijd was. 
Ze ,heeft ook toen ze ziek was nooit geklaagd, 
werd niet opstandig, 't was altijd goed. 
Van haar mogen we zeg.gen: zij heeft haar 
man, zij heeft 1haar kinder,en , zij heeft haar 
zus Annie, zij heef,t de mensen om haar heen , 
zij heeft haar zelf gelukkig ,gemaakt en zo 
haar geloof i,n God aan ons beleden, haar 
leven vol•tooi:d. 
Daarom, omdat ze te vroeg van ons is heen
gegaan, zijn we bedroefd , maar tevens dank
baar voor zo'n J.ieve ·vrouw, zo'n zorgzame 
moeder, zo'n d,ierbare zus. 
God , onze Vader, Maria Mar,garetha heeft in 
U geloofd, op U vertrouwd. Nu we haar uit 
handen moeten geven, vragen we, haar op 
te nemen in Uw ,nabijheid , dat vrede bete
kent voor altijd , een vrede, d,ie de wereld 
niet geven kan. 
In onze herinnering leeft ze voort. 

Voor uw blijk-en van medeleven tij
dens ,haar ziekzijn en i,n de voor ons 
nu zo droeve dagen danken oprecht 

J. Maatje 
en kinderen. 


