
Brakkenste in 735 

Tn alle stilte ben je weggegaan, 
maar je blijft in ons verder leven. 



Een dankbare herinnenng aan 

Mary Meinders-Asbreuk 

echtgenote van Joop Me1nders 

Zij werd geboren te AJbergen op 5 december 1934 
Voowen van het H. Sacrament der Zieken overleed Zij 
1n het ziekenhuis van Oldenzaal op 23 oktober 1995. 
Na een Euchanst1eV1ering op 27 oktober 1995 1n haar 
parochiekerk, de H. Dnaeenheid te Oldenzaal, hebben 
we haar begeleid naar haar laatste rustplaats op de 
begraafplaats aan de Hengelosestraat, aldaar. 

'k ga nu slapen, Heere, 
't is al bijna nacht. 

Houdt U ook deze kere 
over mij de wacht? 
Als tk U vandaag btj 

spel en werk 
verdriet heb aan gedaan, 

leer mi dan dat ik dit bemerk 
enneemmijom 
Jezus wille aan. 

Nu wij met verdnet .n ons hart afschetd moeten nemen 
van Mary, m11n lieve vrouw en onze moeder, staat ons 
drt gebed voor ogen. Gelovig als ze was bad ze het re
gelmatig Maar meer nog denken we aan de wijze 

waarop ze is overleden: hoewel ze wat angstig was voor 
de dood is ze rustiQ en met vertrouwen ingeslapen. Ze 
was erg gesteld op haar gez1n: haar man, haar zoon en 
schoondochter. Vol zorg en toewiJding zorgde ze voor 
een huiselijke sfeer, en vond ze het erg belangn)k dat 
het haar geZin goed glllQ. Oo~ tijdens de ziekte van 
Mar11n bleef ze Moeder, een steun en toeverlaat. Erg 
moe1iljk was het te moeten horen dat ze zelf ongenees
lijk z1ek was, het deed haar PIJn haar gez1n en anderen 
te moeten loSlaten. Na enkele maanden thu1s tiefdevol 
te ZIJn verzorgd, werd ze 1n de laatste week van haar 
leven opgenomen in het Ziekenhuis van Oldenzaal. 
Omringd door velen werd ze afgelopen zondagmiddag 
VOOfZJen van het Sacrament der Zieken. Moo en rust!Q 
IS ze 1n de nacht daarop Ingeslapen. Het doet ons p11n 
haar te moeten missen, maar tegelijkertijd zijn we dank
baar voor haar liefde en goede zorg. Mary. we wensen 
je de rust en de vrede van God toe. W~. JOUW gezm en 
vele anderen, blijven je in ons hart vasthouden en zul
len in ons gebed aan je blijven denken. 

Heer. geef haar de eeuWige rust. 

Voor al uw bl11ken van meeleven tijdens de ziekte en na 
het overlijoen van llllJil fieve vrouw en onze moeder zeg
gen wij u oprecht dank. 

J.Th. Meinders 
Mart1n en Ellen 


