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In dankbare herinnering aan mijn lieve vrouw 

en onze lieve mama 

CATRIEN HERMANS 

echtgenote van 

Guus Melenhorst 

Zij werd geboren te Erica op 13 april 1951. 
Heel onverwacht is zij overleden in het zie
kenhuis te Tilburg op 28 februari 1984. Wij 
hebben haar begraven op het R.K. kerkhof 
te Erica op 3 maart 1984. 

Nog volop plannen makend en werkend aan 
de toekomst werd zij midden in het leven 
overvallen door de dood. Voor haar man 
Guus en haar kleine kinderen, Chris en A
noek, is het een groot verlies, want zij was 
een lieve en zorgzame moeder met een vro-
1 ijk en opgewekt karakter. 
Op de verschillende plaatsen waar zij ge
woond heeft waren de mensen die haa,r ken
den erg op haar gesteld. Zij was immers 
gemakkelijk in de omg,an-g, had een warm 
hart voor iedereen en deed graag met alles 
mee. Altijd was zij actief met iets bezig en 
bij moe"ilijkheden was zij steeds blijmoedig 
en had oog voor de lichtpuntjes. Vooral het 
laalste jaar was di,t belangrijk omdat zij sa
men met haar man de beslissing had geno
men om naar Berkel-Enschot te verhuizen. 
Zij waren daar nu net ingeburgerd en vol 
vertrouwen op de toekomst. 
Zij was een bescheid-en vrouw die niet in de 
belangstelling wilde staan en die alles wat 
ze voor anderen deed vanzelfsprekend vond. 



Ze had geleerd in a,lle mensen het goede te 
zien en daarivoor open te staan. Daarom had 
ze een afkeer van ,geweld en onrecht, want 
zelf was ze vrede,lievend en zonder egoïsme. 
Ze hiel-d va,n huiselijklheid en gezelligheid, 
was dol op kinderen en had een sterke fa
milieband. Haar wederzijdse ouders waren 
juist het weel<end bij haar geweest, voordat 
zij sliert en zullen dat als een kostbare her
in,nering bewaren. 
Wij willen graag bidden om sterkte voor haar 
man en de kinderen die nog een moeilijke 
tijd te,gemoet gaan. Mogen zij van vele men
sen steun ondervinden. Catrien was gelovig 
en wij zijn ervan overtuigd dat zij nu de eeu
wige rust bij God is ,ingegaan. 
Mogen wij haar met di,t beeld in herinnering 
be.waren. 

Bij het plotselinge overlijden van mijn vrouw 
en onze lieve mama, mocht,en wij veel blij
ken van meeleven ontvangen. Het heeft ons 
goed .gedaan en getroost. 
Graag wiUen wij U van harte danken. 

Guus, Chris en Anoek . 
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