
Wij blijven van je houden. 



Een dankbare herinnering aan 

MARIANNE HOUSEN 

Zij werd geboren te Ede op 28 augustus 1964 
en is tengevolge van noodlottig vliegtuigonge
val te Faro (Portugal} op 21 december 1992 
overleden. Na een plechtige u1tvaartd1enst in 
de parochiekerk van St. Jan's Onthoofding te 
Moergestel werd z11 op 31 december 1992 

begraven op de R.K. begraafplaats aldaar. 

Marianne, dat we op deze manier afscheid van 
je moeten nemen, is en bliJft onbegn1peliJk. We 
willen het ook rnet begnipen. De warmte, liefde 
en opgewektheid raakten niet alleen Nico en ie 
naaste familie, maar ook al die anderen met 
wie ie in aanraking kwam. 
Je doorzettingsvermogen heeft er voor 
gezorgd, dat je wens om "kleuteriuf" te worden 
in vervulling is gegaan. De zorgen van "jouw'" 
kinderen waren ook jouw zorgen. Het waren 
zware jaren waarin ie je rust niet kon vinden. 
Toch vond je die rust na enige tijd en vertaalde 
dat naar gezelligheid, spontaniteit en hartelijk
heid thuis, bij je familie en in je vriendenkring. 
Je was altijd opvallend aanwezig op een ple
zierige manier. Je attentheid was voor een 
ieder van ongekende waarde. Ook Luc, je 
petekind dat ie steeds meer koesterde, heeft 
dat gemerkt. 

Naast je goede relatie met je N1kie en familie, 
bleef de vriendenkring een belangrijke plaats 
innemen en behield je grote zelfstand1ghe1d. 
Toch was je ondanks dat alles nog lang niet 
tevreden en moest elke volgende dag een dag 
worden om van te genieten. 
Samen met Nico had je zulke mooie toekomst
plannen en daaraan is op de dag van het vlieg
tuigongeluk abrupt een einde gekomen. Die 
dag en de dagen erna hebben we in hoop, 
vrees en angst geleefd. Je hebt pech gehad. 
maar we weten, dat ie rnet geleden hebt. Dat 1s 
een troost. 
Wel heb je een diepe snee 1n ons hart gemaakt, 
waarop het litteken altijd zichtbaar zal bh1ven. 
Rust zacht en we zullen altijd een fijne hennne
nng aan je blijven houden. 

Onze hartelijke dank voor uw medeleven en 
belangstelling na het overlijden en bij de 
begrafenis van ons aller Marianne. 

Je vriend Nico 
Pap en Mam Houben-Vullings 
Henriette en Adri 
Martin en Nicole 
Ria, Ad en Luc 
Theo en Yolanda 


