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In dankbaarheid denken we terug aan 

- Lenie Michorius 
echtgenote van 
Gerhard Koebrugge 

Zij werd op 17 maart 1925 te Haaksbergen 
geboren. Na het sacrament van de zieken 
ontvangen te hebben is ze op 28 maart 1990 
te Haaksbergen overleden. Met de vieri ng van 
de Eucharistie namen we afscheid van haar 
op zaterdag 31 maart d.a.v., waarna we haar 
begraven hebben op de R.K. Begraafplaats 
" Het Waarveld " aan de Waarveldsweg te 
Haaksbergen. 

Omringd door l iefdevol le zorg en bijgestaan 
tot het laatste toe door haar man, kinderen 
en anderen is ze i n de stilte van de vroege 
morgen heel rustig vanuit haar ver trouwde 
omgevi ng van ons heengegaan. Haar lijdens
weg, die ze moedig en zonder een klacht te 
horen is gegaan, is nu volbracht. Toen ze 
ziek werd en hoorde dat ze niet weer beter 
kon worden, was het voor haar gevoel aan
vankelijk alsof al le hoop op leven was ver
dwenen. Toch herstelde ze enigszins zodat ze 
weer kon vechten voor dat leven. Maar de 
ziekte bleef haar vernietigend werk doen. In 
de laatste fase beruste ze eri n en legde zij 
er zich bij neer. Nu de Heer haar bevrijd 
heeft uit haar ellende laat ze een smartelijke 
1 eegte achter. 
Want Lenie was een bijzonder goede, fijne 
en lieve vrouw. Met grote toewijd ing en zorg 
zaamheid heeft zij zich gedurende bijna 39 
jaar samen met haar man ingezet voor een 
beetje geluk en welzijn van hen beide en 
hun gezin van drie ki nderen. Bovendien 

heeft ze haar ouders verzorgd tot het laatste 
toe en kwam ze op voor de be langen van 
andere fami l ieleden. Niets was haar teveel . 
En wat er ook op haar afkwam overal bleef 
ze rust ig onder. Ze was altijd bereid te hel
pen als er een beroep op haar werd gedaan. 
Ze was heel precies en erg handig op alle r
le i gebied. Ze leefde heel bewust en was 
bezorgd om alles. Ze was gastvr ij en deed 
alles om het de gasten naar de zin te maken. 
Ze had belangstelling en stond open voor 
alles wat er gaande was. Ze was heel be
scheiden en en igszi ns gesloten van aard . Zo 
ging er veel meer i n haar om als dat ze 
wel zei. Naast inspanning vond ze ook tijd 
voor ontspanning: zo maar een dagje ge
zell ig uit en dan het l iefst over de grens 
naar Duitsland of zo maar een ei nd fietsen 
in de vri je natuur en ergens op een bankje 
zitten. Ze hie ld van alles wat leefde, met 
name van haar huisdieren. Zo stond zij als 
een dienen.de en gelovige vrouw in het leven. 
Moge al le goede en fijne herinneringen aan 
haar ons tot steun zijn om zonder haar ver
der te kunnen gaan. En moge haar rijke 
leven beloond worden in het leven bij de 
Heer om daar voor alt ijd ten diepste ge
l ukkig te zijn. 

Voor uw blijken van medeleven en belang· 
stelling bi) het afscheid van mijn l ieve vrouw 
en onze zorgzame moeder en oma zeggen 
wij u onze oprechte en hartelijke dank. 
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