
Dankbaar bewaren wij de herinnering 
aan hel leven van 

Christien Meen - Fox 
echtgenote van Jon Meen 

Zij werd geboren op 10 maart 1938 te Fleringen. Geheel 
onverwacht is zij op 1 maart 1996 in het 
Twenteborgziekenhuis Ie Almelo overleden. Tijdens hoor 
plechtig gezongen uitvoort in de porochiekerlc von het 
Onbevlelct Hart >0n Mario te Fleringen hebben we 
afscheid >0n hoor genomen, woomo we hoor Ie ruste 
hebben gelegd op het porochili/e kerkhof aldoor. 

Woorden schieten tekort om re zeggen wol wi1 voelen 
nu wij geheel onverwacht afscheid moeten nemen von 
mijn lieve vrouw. onze beza<gde mo en oma en von 
mijn dierbare docHer, Christien Fox. Z11 werd on 
Fleringen geboren en wos de Ade in een gezin von 5 
kinderen. No hoor schooljaren in Fleringen ging ze 
noor het voortgezet onderwijs in Almelo. Al heel go~ 
werkte zij, zoals ook de andere kinderen thuis mee 1n 
hun cofébedrqf en winkel. Dil werk log hoor en deed ze 
van harte. Vandoor dol zi1 ook no hoor huweli;k groog 
nog behulpzoom bleef in hel bedrijf von hoor ouderl11k 
huis. 
Toch is hel leven van Christien Fox long nier over rozen 
gegoon Al op ionge leehijd werd hoor mon Herman 
Pikkemaol getroffen door een ernstige ziekte. Hun zoon 
Rob was nog moor net geboren. In 1968 maakte de 
dood een einde oon het leven von hoor man. Toch 
mocht zij no verdriet, leegte en gemis opnieuw geluk 
ervaren. Zij leerde Jon Meen kennen en in 1971 trouw
den zij. Zij gingen wonen in Oldenzaal, woor zij 

samen met hun zoon Rob een gelukkig gezin vormden 
Uil hun liefde werd hun dochtertje Paula geba<en dol 
heloos het levenslicht niet mocht zien. Hoewel mo 
graag in Oldenzaal woonde besloten we toch .!Omen 
Ie gaan bouwen in Fleringen. In hunhuis oon de B 
Meenweg wist Chrislien ook een heel f11n thuis Ie sche~ 
pen. Ze was gastvrij en vond hel fi1n dol mensen b11 
hoor thuiskwamen. Ze kookte groog en lekker, iedere 
dog opnieuw, moor 3 keer per jaar ook v00< del ·ogers, 
woorvon Jon deel uilmookle. Ma hield van gezel ighe1d 
in huis en hoe mooi vond ze hel dot hoor moeder loter 
zo dichtbij woonde. Noost hoor bez.gheden in huis ver· 
za<gde zij oolt groog de tuin Doarnoost was ze lid von 
het klootschieten en had ze oondochl VOO< de voetbal, 
waarvoor ze ve:e jaren de was heeh verzorgd 
Men kon op hoor rekenen Zo konden oolc Rob en 
Hormo er op vertrouwen dot mo op zoterdog v00< hen 
kooi<te. Onbegrijpelijk voor ons dol dil olies v00<bi1 is. 
M'fn lieve vrouw, mo en omo. groot is hel gemis om 
jou. Hoe groog hodden wij somen deze zomer het 25 
jarig huwe!ijksfeesl gevierd. Hopelijk zijn w11 in . stoot 
om somen verder te leven met de goede he11nne11ngen 
d;e wij oen jou bewaren. 

Voor uw bliiken van medeleven op welke wijze dan 
ook, no het onverwacht overlijden van mlfn lieve vrouw, 
onze zorgzame moeder en oma zeggen wij U oprecht 
donk. 
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