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Dankbare herinnering aan 

Maria Gerharda Wijering 
"Marietje van Griet" 

echtgenote van 
Johannes Hendrikus Franciscus Kok 

Zij werd op 11 september 1920 te Losser 
geboren en overleed onverwacht, na 

voorzien te zijn door de H. Sacramenten der 
Zieken, in het V.T.O. te Losser op 

3 november 2000 na 'n kortstondige ziekte. 
Op 8 november hebben we afscheid van 

haar genomen tijdens een Eucharistieviering 
in de H. Maria-Geboortekerk te Losser, 

waarna we haar te rusten hebben gelegd op 
het R.K. kerkhof. 

Nu we afscheid moeten nemen van mijn zorg
zame vrouw, onze moeder, schoonmoeder en 
oma doen we dat met veel verdriet. Toch zul· 
len vele dierbare herinneringen ons met haar 
blijven verbinden. Ze was 'n gelovige vrouw, 
ze zat vol met grappen en grollen en was altijd 
opgewekt tot het laatste toe. Ze zat vol humor. 
Mama groeide op aan de Hooimaatweg. Op 
27 juni 1951 trouwde ze met Papa en trokken 
bij haar ouders in die ze liefdevol verzorgde. 

Ook broer Frans heeft jaren bij hen inge
woond en Sini heeft ze groot gebracht. Zelf 
kreeg ze 2 kinderen. Ze heeft het niet altijd 
gemakkelijk gehad, maar ze klaagde nooit. 
Mama was 'n hard werkende vrouw, het was 
'n mens om van te houden, 'n fantastische 
moeder met 'n groot hart van goud. Ze genoot 
van haar kinderen en kleinkinderen en was 
daar zeer trots op. Moeilijke jaren thuis volg· 
den, ze kon niet meer. In februari 1995 ging ze 
naar het Verpleeghuis V.T.O. Het was voor 
Papa en ons 'n hele zware stap, maar ze voel· 
de zich er al snel thuis. Papa bezocht haar 
iedere dag, en als we bij haar op bezoek kwa
men dan was het eerste wat ze zei: "Doe mie 
'n sigaret asjeblieft" Ze rookte graag haar 
"piraatje" zoals ze dat noemde. Mama heeft 5 
jaar en 9 maanden 'n zeer liefdevolle verzor
ging gehad in het V.T.O. en het personeel was 
dol op haar. We zijn blij en dankbaar dat we 
haar zolang in ons midden hebben gehad. 

Voor de vele blijken van medeleven tijdens 
haar kortstondige ziekte en haar verblijf in het 
V.T.O. en na het overlijden van mijn zorgzame 
vrouw, onze moeder, schoonmoeder en oma 
willen wij U met dit aandenken dank zeggen. 

J.H.F. Kok 
kinderen en kleinkinderen 

Losser, november 2000 




