
In dankbare herinnering aan 

Marie Oude Hengel 
Maria Hermina Josephina 

sedert 4 augustus 1978 weduwe van 
Hendrik Oosterbroek 

Tante Marie werd geboren op 13 oktober 
1912 in Ootmarsum en is gestorven op 
25 november 2003 in De Lutte. Na de 
uitvaartviering op 29 november in de 
parochiekerk van de St. Plechelmus is zij 
begraven naast oom Hendrik op het 
R.K. kerkhof in De Lutte. 

Tante Marie was een vrolijke, opgewekte 
vrouw. ln het gezin Oude Hengel nam zij 
een prominente plaats in; op jonge leeftijd 
nam zij al de zorg op zich van de drukke 
huishouding aan de Oldenzaalsestraat. 

Toen zij in 1949 met Hendrik Oosterbroek 
trouwde, togen zij naar De Lutte. 
De familieband was erg sterk want regelma
tig waren Marie en Hendrik in Ootmarsum 
te vinden. 
Door haar huwelijk trouwde zij in de fami
lie Oosterbroek en Bos die graag te gast 
waren in De Lutte. 
Ook de neefjes en nichtjes van de familie 
Oude Hengel bewaren dierbare her
inneringen aan de bezoekjes aan de 
Bentheimerstraat. Tante Marie, die door 
Oom Hendrik op handen werd gedragen, 
verwende haar gasten graag met zelf
gebakken en zelfgemaakte lekkernijen 

Na de plotselinge dood van oom Hendrik in 
1978 bleef tante Marie in De Lutte. 
Zij zou er nooit meer weggaan. Zij wilde 

graag ook op latere leeftijd zelfstandig ,blij
ven wonen. Dankzij de hulp van velen met 
name Annie en Trudy en in een later stadium 
de dames van de VVT was dat mogelijk. 
Tante Marie bezat een groot gevoel voor 
humor en straalde levensblijheid uit. 
Haar Twentse nuchterheid heeft haar tot haar 
dood gekenmerkt. 
Ze was heel kien en bleef haar eigen princi
pes trouw. 
Zij hield van de huiselijke gezelligheid in 
familiekring en genoot van alle aandacht die 
haar ten deel viel. 

Kalm en vredig is tante Marie uit het leven 
weggegleden. Het doet ons goed dat haar 
wens thuis te kunnen blijven, vervuld kon 
worden. Alle mensen die haar hierbij tot 
steun waren, willen wij hartelijk danken. De 
inspirerende kracht van tante Marie zullen 
wij blijven herinneren. 

familie Oude Hengel 
familie Oosterbroek 


