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Marietje Michorius-Winters 
- Maria Josephina Adriana -

echtgenote van Johan Michorius 

Marietje werd op 25 september 1936 geboren 
aan de Wolfkaterweg in Beckum. Ze groeide 
op als jongste in een gezin van vier kinderen, 
samen met een broer en twee zussen kende 
ze een gelukkige jeugd op de boerderij. Op de 
basisschool leerde ze haar vriendin Ria 
Stroeve kennen, waar Marietje tot aan haar 
dood lief en leed mee deelde. Verder genoot 
ze van het boerendansen, de knipmutsen en 
kleding van destijds zijn zorgvuldig bewaard 
gebleven. Midden jaren zestig, leert Marietje 
Johan kennen. Ze besluiten samen verder 
te gaan en in het huwelijk te treden op 
17 oktober 1968 in de H. Blasiuskerk te 
Beckum. Marietje stopt dan met werken bij 
Hotel Bad Boekelo waar ze altijd met veel 
plezier heeft gewerkt. Op 7 februari 1970 wordt 
dochter Harriët geboren. Een dochter waar ze 
erg trots op was, maar met wie ze ook wel eens 
flink kon botsen. In 1977 sloeg het noodlot toe, 
toen Arno (zoon van haar broer Gerhard), één 
van "oonze jongs", door een noodlottig 
ongeval om het leven kwam. Dit verdriet heeft 
ze elke dag met zich meegedragen, net als het 
vroege overlijden van Mirjam, de oudste 
dochter van haar zus Truus in 2013. Marietje 
genoot van toertochtjes met Johan, samen 
paling halen, waar ze zo van hield. 

Of even naar Kevelaer gaan, waar dan kaarsjes 
werden gekocht. 
In 2002 stelt Harriët Robert voor. Ze kon het 
goed met hem vinden, met de nodige 
plagerijtjes over en weer. In 2011 kreeg ze te 
horen dat ze oma werd . Wat was ze blij en 
gelukkig toen op 13 maart 2012 haar kleinzoon 
Mart werd geboren; Oma's "keer lke". Van zijn 
aanwezigheid kon ze intens genieten samen 
met Johan. Mart heeft er voor gezorgd dat ze na 
een ziekenhuis- en verpleeghuisopname in 
2015 weer zo goed is hersteld . Op 17 oktober 
was Marietje 50 jaar getrouwd met Johan. Dit 
werd op 28 oktober in kleine kring gevierd, waar 
ze erg van genoten heeft. Op 7 februari heeft ze 
nog Harriët 's verjaardag gev ierd . Het laatste 
feestje met haar gezin samen. 
Na een afnemende gezondheid is ze, toch nog 
onverwachts, op 10 februari 2019, vroeg in de 
ochtend, van ons heengegaa n, in haar eigen, 
vertrouwde omgeving waar ze graag was. 
Op 16 februari hebben we haar begeleid op haar 
laatste reis . 

Bedankt voor alles lieve schat! We zullen je 
missen, maar je zult altijd in ons hart blijven. 

Bedankt voor het medeleven bij het 
overlijden van mijn lieve vrouw, onze 

zorgza me moeder en mijn super trotse oma. 

Johan Michorius 
Harriët en Robert 

Mart 


