
SteNen is tijdelijk 
Een herinnering oneindig. 

Maria Franziska Meulenbroek 
Weduwe van Berend Jan Stephanus ten Dam 

Zij werd geboren op 12 augustus 1911 te Gronau (D) en 
overleed 23 lebruan 1999 te Hengelo na een korte maar 
liefdevolle verzorging 1n Huize Herinckhave. 
Op 27 februan hebben wij afscheid van haar genomen 
t11dens een Eucharistieviering 1n de kapel van Huize 
Backenhagen, waarna wij haar begeleid hebben naar het 
crematorium in Usselo. 

Je was voor ons een zorgzame. lieve moeder en oma 
Eenvoudig, open en een hart van goud. Met de kleinste 
dingen die we ~oor ie deden was 1e al dankbaar en bhJ. 
Je grootste hobby was de tuin. Vele mensen gemeten nog 
elk jaar van de leliet1es van dalen die 111 hen eens gal. 
Je was een groot Maria vereerster. 011 het Manabeeld,e had 
ie dan ook vaak een kaal'Sje branden als v.11 examen 
moesten doen of onderweg waren op vakantie of andere 
gelegenheden, dat re de steun van Mana zocht. 
Jullie huis stond altijd open voor iedereen. Onze vrienden 
en vriendinnen .visten 1ullie huts altijd te vinden. 
Ondanks dat het leven niet altijd gemakkelijk voor 1e was, 
putte 1e toch weer kracht vooral uit 1e kleinkinderen. 
Na 40 1aar aan de Achterhoekse Molenweg moesten 1ull1e 
noodgedwongen verhuizen naar een verzorgingstehuis 
Helaas konden jullie daar maar 1 1aar samen van 
genieten van de verdiende rust. 
Ondanks de goede zorgen op avondrust moest Je na 
6 ,aar naar een verpleegtehuis omdat 1e steeds 
vergeetacht1get werd. 
Dit deed ie veel verdriet. 
Dankbaar z11n WIJ allen dat we vooral de laatste week nog 
zoveel voor 1e mochten beteKenen. 

Met een zachte gloed kijk je me aan 
Je ziet 1ouw kind, maar kunt haar niet verstaan 
Ik pak 1e hand 
Je stem klinkt verlamd 
Je ml}mert zacht1es voor je uit 
Je wordt steeds zwakker 
en langzaam ga 1e heen 
Het nest1e waar je warm werd verpleegd 
Is nu koud en leeg 
Als een mus1e zwak en teer 
val 1e op de aarde neer 
Met nog een zachte hand 
een laatste streel 
als door het warme mulle zand. 

Wij danken U voor uw belangsteiltng en medeleven. 

De familie 


