c-A

\)
frà

ËTr
§
§
t\

è

"um te sjterve mos-te leëve"

MARLIES DEMARTEAU - RUWETTE
Zo'n prentje is

te klein om recht te doen aan het rijke

leven van

Marlies. Alleen al haar creativiteit. Daa r zou een boek voor nodig zijn.
En een dik boek zou moeten gaan over haar ziekte. Als we maar niet
zeggen dat ze zo gevochten heeft. Dat hoort ze niet graag. 'Alsof de mensen die het niet gered hebben niet voor hun leven gevochten hebben", zei
ze dan. Geen woord over haar kracht. Wel woorden over het warme nest
waarin zij opgroeide. Daar werd gastvrijheid met hoofdletters geschreven.
Daar heeft ze lessen geleerd voor de rest van haar leven. Dat het
beter is om te geven dan te nemen. Dat je bent dankzij de ander.

Wat

onvoorwaardelijke

!iefde betekent. Daar is de

basis

gelegd voor het warme nest dat zij zelf bouwde, samen met Jo die
gelukkig ook uit een warm nest kwam. En het is zo goed als zeker dat de
prachtige dochters Lieke en Wiesje de lessen van "mutri" in praktijk
aan het brengen zijn en hun warme nesten eigenlijk gereed hebben.
De cirkel is rond. Dat is mooi . Zoals er heel veel mooi is aan het leven
van Marlies. Een lerares die stond voor haar leerlingen. Een vriendin
voor het leven. Altijd klaar om de kar te trekken. Nooit te beroerd om
eens heerlijk te koken. Goed in het geven van grappige en onverwachte
draaien aan van alles en nog wat. Boven alles: mensen-mens, en daar
w

iI

I

e n w ij g ra a g n

og ve e I m ee r ove r zegge h, ffi aar zo'n

p re

ntje is e c ht te

k

le i n

23 ju Ii L953

-

18 j uli 2017

echtgenote

va n

Jo Demarteau
Wij zijn dankbaar dat wij deel van haar leven mochten zijn.
Zijheeft ons leven rijker en voller gemaakt.
Wij zijn erg verdrietig dat zij ons niet meer aan kan kijken, dat zij
niet meer met ons kan praten, lachen, knutselen en al die dingen
doen waar wij samen volop van genoten hebben. Maar gelukkig is
zij niet dood, wij houden haar levend, geloof dat maar!

Wij zijn de vele mensen dankbaar die ons gedragen hebben.
Alle steun, in welke vorm dan ook, heeft ons enorm geholpen om
met die akelige ziekte om te gaan. Dank, heel veel dank. Uit het
diepst van onze harten.
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Jo, Lieke, Koen, Wies, Kevin, Pim en Daan.

Familie Ruwette en familie Demarteau.

