


Rozen als afscheid, rozen vol rouw 
rozen vol helde, enkel voor jouw 

Je laatste rozen 
zorgvuldig wtgekozen 

Als blijk van dank voor Jouw bestaan 
waafln wij een eindje mee mochten gaan. 

Met dankbaarheid en liefde 
denken we terug aan 

Marie Temmen-Welpelo 
sinds 12 apnl 1969 weduwe van Geert Temmen 

Zij werd geboren 22 juni 1912 in Overdinkel 
op het al eeuwenoude "Erve Welpelo" 

en overleed 15 december 2006 in Losser 
op de gezegende leeftijd van 94 jaar. 

Uw blijken van medeleven en belangstelling bij het over
lijden, alsmede uw aanwezigheid bij de begrafenis van 
onze moeder, grootmoeder en overgrootmoeder hebben 
wij zeer gewaardeerd. Wij danken u hiervoor hartelijk. 

Familie Temmen 
Kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen 

Onze moeder komt uit een gezin van zeven kinderen en 
zij was de vi,tde in de rij. Voor haar was er geen werk op 
de boerderij. Al op jonge leeftijd ging ze uit huis, "in 
betrekking" zoals dat toen heette. Eerst b1J Hotel Warmes 
in Lonneker en later nog op de pastorie in Overdinkel. 
Op 6 augustus 1940 trouwde ze met Geert Temmen en 
gingen ze wonen in hart1e dorp Losser. als naaste buren 
van deze kerk. Ondanks het uitb<eken van de oorlog 
beleefden ze daar samen een hele mooie tijd. Vier kinde
ren werden er geboren. Tante Leida maakte toen ook al 
deel uit van ons gezin. 
Begin jaren vijftig verhuisden ze eerst naar de 
Zweermanstraat en daarna naar de Enschedesestraat, 
waar mOeder nog met veel plezier woonde tot drie jaar 
terug. Goede en slechte tijden wisselden elkaar in de 
jaren aldaar snel af. Vader overleed een dag nadat 
Gerhard getrouwd was en Hennie verongelukte enkele 
weken na Marjan's trouwdag. Ze bleef alleen achter met 
Tante Leida en haalde op 65-jange leeftijd nog haar nj
bewi1s en toerde er rustig op los. Maar het hield niet op. 
In 1999 verongelukte kleinzoon Reinier en weer twee jaar 
later overleed Tante Leida. 
Genoten heeft ze gelukkig ook. Van de geboorte van 
haar klein- en achterkleinkinderen. Donderdag nog is 
haar achterkleinkind Eefje geboren. Maar ook van haar 
mooie tuin en het 1aarlijkse bezoek aan de Gerardus
processie in Overdinkel en de vakantietrips naar Rome, 
lsraél, Australië en meermalen naar Lourdes. 
Met veel plezier kijken wij terug op het feest rond haar 
90• verjaardag. 
Moeder was eerlijk, recht door zee, no-nonsense, stri1d
lustig, humorvol en altijd geïnteresseerd in de ander. Een 
mens die krachtig in het leven stond. Een ieder die haar 
kent, had zo z'n eigen band met haar. Wij als familiele
den hebben genoten van haar verhalen. maar bovenal 
hebben wij genoten van haar levenslust. Zo ook probe
ren wij haar in herinnering te houden. 




