


Een dankbare herinnering aan 

Paul Melenhorst 

Hij werd geboren 1 april 1970 te Raalte en 
24 februari 1991 is hij overleden. We heb
ben zijn lichaam 28 februari d.o.v. begeleid 
naar de begraafplaats "Pleegste" te Raalte. 

Omringd door zijn ouders en zus heeft hij 
thuis het Sacrament der Zieken ontvangen 
en een dag later is hij overleden. Deze lieve 
zoon en broer heeft in zijn 20 jaren al een 
heel leven achter zich. Hij was een gewone 
peuter en kwam op de kleuterschool, totdat 
een ernstige spierziekte zich openbaarde. 
Toen werd hij steeds meer afhankelijk van 
anderen. 
Vele jaren ging hij met plezier naar de Zon
nehof en hij had een goede band met het 
hele team. Hier ontving hij ook samen met 
zijn broer Frank de Eerste Communie en 
het Vormsel. 

Jarenlang ging hij tweemaal per week trouw 
naar de Hartkamp voor therapie. Paul was 
gek van TV en muziek. Hij genoot intens 
van zijn stereo-installatie en was lid van de 
fanclub van Normaal. Hiervan draaide hij 
vaak veel platen. Ook was hij dol op dieren 
en vogels, maar vooral kon hij zich urenlang 
vermaken met zijn grootste hobby, het tech
nisch Lego. 
Evenals Frank is hij driemaal naar Lourdes 
geweest en een paar keer per jaar gingen 
zij samen naar een vakantieweek. Sinds 1 
februari bezocht hij het dagverblijf in Schalk
haar. 
Heel zijn leven is Paul thuis op een bewon
derenswaardige wijze uitstekend verzorgd 
door zijn ouders en Ingrid. Nu valt daar een 
grote leegte. Mogen wij samen veel kracht 
en moed vinden om toch verder te kunnen. 
Paul en Frank waren als lotgenoten nog 
meer aan elkaar gehecht. Binnen drie we
ken zijn zij elkaar gevolgd naar het hemelse 
paradijs. Mogen zij daar opbloeien tot nieu
we en eeuwige lentebloemen bij God. 

DANKBETUIGING 
Voor de vele blijken van medeleven en be
langstelling tijdens de ziekte en na het over
lijden van Paul zeggen wij u hartelijk dank. 

Familie Melenhorst 


