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In liefde bl ijven wij gedenken 

Maria Theodora van der Zee 

weduwe van 
Gerard-Johan ten Voorde (t 1971 ) 

Marie is geboren te Harlingen op 12 februari 1904 
en is, voorzien van het H. Sacrament van de 
Ziekenzalving, overleden op 5 april 1994 te 
Hengelo . Op 8 april hebben wij haar, na een 
gezongen requiemmis in de Paus Joannes kerk, 
te ruste gelegd op het R.K. Kerkhof, aldaar. 

Moeder was een persoonlijkheid in de familie, 
waarbij zij in de heilige Moeder Maria haar 
voorspreekster zag. In haar drukke leven was ze 
een steunpilaar voor papa, haar Gert, en heeft ze 
door haar inspanning niet alleen als huisvrouw, 
maar ook als zakenvrouw veel voor hem bete
kend. Voor haar kinderen was ze een stimulans in 
vele opzichten. Door haar gastvrijheid en zorg· 
zaamhetd werd haar huis een thuis voor velen en 
werd ze om haar bescheidenheid en blijheid alom 
gewaardeerd. 

Op haar 90ste verjaardag bleek nog hoe zij een 
middelpunt vormde voor haar kleinkinderen en 
achterkleinkinderen. Zij getuigde in haar leven 
van haar diepe gelovigheid, maar ze had de gave 
om de levenswijze van ieder van ons te respecte
ren en ons zo de eigen weg te laten vinden. In haar 
laatste levensjaar wist zij zich door eenvoudig 
huishoudelijk werk nog dienstbaar te maken voor 
haar "huiskamer" -genoten en haar verzorgsters. 

Op Goede Vrijdag. de verjaardag van haar Moeke, 
werd ze door een kortstondige ziekte overvallen 
en stierf ze enkele dagen later in alle vredigheid te 
midden van haar kinderen. 

Laten wij tezamen dankbaar zijn voor de warmte 
die moeder uitstraalde. Dankbaar, omdat wij een 
mens in ons midden mochten hebben, die leefde 
in éénvoud en altijd klaarstond voor anderen, in 
het bijzonder voor haar man. kinderen, klein· en 
achterkleinkinderen. 

Wij danken U voor uw blijk van medeleven. 

Kinderen, klein· en achterkleinkinderen 




