


Met een onuitwisbare herinnering aan 
zijn leven gedenken wij 

Fons Meulenbroek 

echtgenoot van 
Lily Meulenbroek - Wissink 

Hij is geboren te Borne op 12 mei 1932 en over-leed 
24 uur na een ongelukkige val van de trap op 18 
oktober 1997, temidden van zijn gezin, in het zieken
huis te Hengelo, nadat hij gesterkt was door het 
H.Sacrament der Zieken. 
De gezongen uitvaartdienst vond plaats op 22 okto
ber in de Theresiakerk te Borne. Wij hebben afscheid 
van hem genomen in het crematorium te Usselo. 

Hoewel zijn sterven voor ons erg onverwacht kwam, 
zijn wij dankbaar dat hem onnodig lijden bespaard 
is gebleven. 
Pa was een man van weinig woorden, maar hij had 
wel duidelijk een eigen mening en zijn eigen soort 
humor. Voor het wennen aan veranderingen nam Pa 
de tijd. Soms was het beter hem voor een voldongen 
feit te stellen. Voor de aangeboden reis naar Nieuw 
Zeeland had Pa een maand bedenktijd echt nodig, 
maar naarmate de vertrekdatum naderde, werd hij 
enthousiast. Na die wereldreis met Ma waren de 
reisverhalen zo mogelijk nog enthousiaster. 
Het liefst was hij in een vertrouwde omgeving, thuis 

met Ma, op bezoek bij zijn kinderen en kleinkinde
ren, langs het voetbalveld of in de werkplaats. 
Thuis puzzelde en kaartte hij veel, genoot hij graag 
van de zon en werkte hij vooral de laatste tijd met 
plezier in de tuin. 
Hij kluste graag bij zijn kinderen. Hij was er trots op 
dat hij zijn vakmanschap kon gebruiken om zijn 
kinderen een fijn huis te geven. 
Zijn kleinkinderen waren zijn lust en zijn leven, hij 
kon ze niet vaak genoeg zien. 
Jarenlang was hij jeugdleider bij de r.k.s.v. NEO, 
wekelijks was hij langs de lijnen te vinden. 
Ook tijdens zijn VUT kwam hij nog graag bij zijn 
(oud-) collega's in de werkplaats. Hij was hier altijd 
welkom. 
Gedurende zijn leven heeft Pa heel wat keren ziekte 
overwonnen. Gesteund door Ma, familie en vrienden 
wist hij er telkens weer bovenop te komen. Hij putte 
ook veel kracht uit het geloof en uit de natuur. 

Wanneer ik door de velden ga 
en aarde en hemel gadesla, 
dan weet ik Heer hoe groot Gij zijt 
en buig mij voor U, Majesteit. 

Bedankt voor uw medeleven. 
Familie Meulenbroek 
De Ruyterstraat 30, Borne 


