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Voor heel ons leven bewaren wij mooie en 

fijne herinneringen aan 

Marie Josephina Oosterbroek-Nljhuls 
sinds Il oktober 1968 weduwe van 

Jan Hendrik Oosterbroek 

Zij werd geboren in De Luue op 4 maart 
1913. Op het feest van de H. Jozef 19 maart 
1991 heeft God haar tot Zich geroepen in 
de leefr11d van 78 jaar. Na de uitvaartdienst 
In de Plechelmuskerk hebben wij haar 
lichaam te ruste gelegd op het kerkhof van 

De Lutte. 

Wij zijn diep geschokt door haar vrij plot
seling heengaan en kunnen maar moeilijk 
beseffen dat zij niet meer in ons midden 
is. Z!i was immers de spil en haar huis 
stond altijd open voor ons. Zij was een sterke 
vrouw die zich door tegenslagen niet liet 
weerhouden om te doen wat zij juist vond. 
Zij was voor haar kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen een steun en toe
verlaat waar je altijd een beroep op kon 
doen. Zij liet dan alles In de steek en kwam 
naar je toe als iets vanzelfsprekends. 
Als 19 jarig meisje kwam zij plotseling voor 
de bijna onmogelijke taak te staan een 

moederloos gezin van 4 kleine kinderen op 
te voeden. Vrijwillig en haar eigen toekomst
plannen overboord zettend met veel door
zettingsvermogen heeft zij deze opdracht 
tor een goed einde gebracht. 
Toen alle kinderen her huis uit waren achtte 
zij de trjd gekomen met de vader van deze 
kinderen te gaan trouwen om zodoende 
hun echte moeder te worden en met haa r 
man een vreugdevolle levensavond te 
hebben. 
De Lutte was haar dierbaar en lief. Zij 
voelde zich sterk met het lief en leed van 
deze parochiegemeenschap verbonden. 
Voor de moeder, oma en overgrootmoeder 
buigen wij ons hoofd en zeggen haar dank. 
Moge zij vrede vinden in de .Nieuwe hemel 
en de nieuwe aarde• en wij de kracht om 
samen verder te gaan in troost en steun. 
H. Jozef bid voor ons. 

Uw medeleven na het plotseling heengaan 
van onze moeder. oma en overgrootmoeder 
heeft ons goed gedaan. Daarvoor willen wij 
u bijzonder danken. 

Familie Oosterbroek 


