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Maria was al langer niet echt gezond. Stapje voor stapje 
leverde ze in, zonder dat er een oorzaak werd gevonden. Drie 
weken geleden bleek plots dat ze niet meer te genezen was. 
Het werden zware weken voor ons drieën. Maar we konden 
het delen met elkaar, er goed over praten en �jn afscheid 
nemen. Met veel liefde en grote dankbaarheid denken we 
aan haar terug.

Maria was de oudste van de twee kinderen van Mat Blenkers 
en Nel Bertissen. Ze groeide gelukkig en beschermd op. Toen 
ze 9 jaar was verhuisde het gezin naar Milsbeek. Maria 
raakte zo haar beste vriendin kwijt. Ze kwam haar weer 
tegen op de huishoudschool. Vriendschap voor het leven. 
Daarna ging ze bij Juvena werken en later bij Ancilla, textiel 
en non-woven bedrijfjes. Ze had het er naar haar zin. 
Met haar vriendinnen ging ze dansen in Ottersum, waar Jan 
met zijn vrienden kwam. Zo begon het …
In 1976 trouwden ze en gingen wonen op de Van de Veldeweg. 
Maria ging niet meer werken. Ze had het niet makkelijk in 
het begin in Groesbeek. Gelukkig was er schoonmoeder Marie 
en haar club vriendinnen met wie ze wekelijks handwerkte. 
Net toen ze beiden de hoop op een kind hadden opgegeven, 
gebeurde het wonder. Frank werd geboren, de vervulling van 

hun diepste verlangen en verdieping van de zin van hun 
leven. Enkele jaren later verhuisden ze naar een eigen woning 
op de Mansberg. 
In 2000 stierf haar vader. Haar moeder kwam op Mariëndaal, 
waar ze de langst wonende vrouw was toen ze in 2012 stierf. 
Telkens weer iemand die ze moest loslaten. Haar hobby’s, 
haar yoga, haar verzameling snuisterijen, het contact met 
Milou, het overbuurmeisje, de feesten en gebeurtenissen in 
gezin en familie gaven invulling aan haar leven en vooral 
de zorg voor Jan en Frank. Ze cijferde zich weg voor hen en 
wilde beiden zoveel mogelijk ontzien. Ze was het bescheiden 
middelpunt in ons gezin, met alles tevreden, trouw en erg 
toegewijd.
Ze gunde Frank een eigen plekje en eigen huis, maar ze 
zou het heel moeilijk gevonden hebben hem los te laten. 
We waren een drie-eenheid. Tegelijk zei ze ook wel luid en 
duidelijk wat ze wilde en waar het op stond.
Ze was een gelovig mens, volgde ’s zondags de mis op tv en 
de Heilige Maria had een belangrijk plekje in haar geloof. 
In elk kapelletje dat ze passeerde stak ze een kaarsje op. 
Het laatste jaar van haar leven was een strijd die ze niet 
verdiende.
Maria, lieve echtgenote en moeder, we gunnen je nu vrede 
en rust, ook al zullen we je erg gaan missen.
Van harte bedankt voor alles wat je voor ons hebt gedaan en 
betekend en vooral voor wie je was in ons midden. Het ga je 
goed op de grote reis …

Jan Schreven
Frank

Voor uw aanwezigheid en alle steun zeggen we u hartelijk 
dank.


