Overlijden Marie

Deel 10

Elk jaar was 31 december een bijzondere dag op de boerderij. Dan kwamen de buren en veel van de
tuinders die op haar land woonden en werkten even langs om Marie een goede jaarwisseling en
alvast het allerbeste voor het nieuwe jaar te wensen. In het boenhok werd dan bij grote uitzondering
koﬃe met wat eenvoudige versnaperingen geserveerd en een borreltje zal ook niet ontbroken
hebben. Spaarzame momenten van gezelligheid en royale gastvrijheid. Voor de pachCuinders was de
laatste dag van het jaar in veel gevallen ook het moment waarop zij hun jaarlijkse pachtverplichDng
contant kwamen voldoen. De meeste tuinders van het eerste uur hadden in de jaren ’60 hun
pachtcontract al omgezet in eigendom. De koopsom van de grond was in het pachtcontract
vastgelegd.
Marie is uiteindelijk in het ziekenhuis in DelH overleden en heeH de laatste zes jaren tot aan haar
dood in 1977 aan de Julianalaan gewoond. Ze is ook in DelH begraven en de afscheidsdienst vond
plaats in de rooms-katholieke Vredekerk die op een steenworp afstand stond van haar huis aan de
Julianalaan. Een achCal neven en nichten waren haar gelukkige erfgenamen binnen de familie
Ammerlaan.

De tekst op het
duidelijk zien wat ze voor de katholieke gemeenschap betekent heeH.

bidprentje laat wel

In een eerder deel was al aangegeven dat de ouders van Joor en Marie, Cornelis Jacobus Ammerlaan
en Johanna Maria van der DriH, in totaal 17 kinderen hebben gekregen, waarvan er 15 volwassen zijn
geworden. Van deze kinderen bleven drie zussen ongetrouwd, waaronder Marie en drie zussen
werden non in het klooster. Ook drie broers bleven vrijgezel, waaronder Joor en drie andere broers
kozen voor een priesteropleiding. Uiteindelijk zijn drie kinderen uit dit grote gezin alsnog getrouwd.
Marie vertelde dat haar ouders hun kinderen alDjd een bekrompen wereldbeeld hadden
voorgehouden. Trouwen en je verbinden aan iemand anders, had alleen maar nadelen. ‘Trouw maar
nooit want het is heel zwaar om kinderen te krijgen’, was de regelmaDg terugkerende waarschuwing.
En niet zonder eﬀect dus. Voor slechts drie kinderen was de verliefdheid toch te groot en zij volgden
het advies van hun ouders niet op. Toch een vreemde beïnvloeding van hun kinderen omdat ze zelf
ook niet sDl gezeten hadden.

In deze rooms-katholieke Vredekerk ging Marie
Djdens haar verblijf in DelH, af en toe naar de
mis. Ook zus Jans ging hier ter kerke.
Beide zussen zijn vanuit deze kerk begraven.

Hoewel de kerk uit 1940 stamt, is er al vanaf 1919 een parochie in de Wippolder. Aan de
Simonsstraat werd een noodkerk gebouwd. In 1938 werd begonnen met de bouw van de huidige
kerk aan het Poortlandplein die in 1940 voltooid was. Toen in 1940 het bombardement op
Rotterdam plaatsvond, was de kerk officieel nog niet ingewijd. De inwijding werd toen snel en in
alle soberheid gedaan, zodat de noodkerk gebruikt kon worden voor de opvang van vluchtelingen
uit Rotterdam.
De kerk staat bekend vanwege het woord "vrede" dat in grote letters boven de ingang hangt. Dit
is een overblijfsel uit de Vredesweek van 1974, toen deze titel in zijn geheel op de toren werd
bevestigd. De laatste 5 letters hiervan zijn niet bewaard gebleven. (Bron: Wikipedia)

