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Zoals ze geleefd heeft is ze gestorven 

Met dankbaarheid willen we haar herinneren 

Siny Meulenbroek-Nijmeijer 

Zij is geboren op 11 april 1954 te Losser. 
Na een moedig gedragen ziekte is ze op 

3 apnl 1997 te Losser overleden. 
Op 8 april hebben we afscheid van haar 

genomen tijdens een plechtige uitvaart in de 
St. Jacobuskerk te Enschede. 

Hierna hebben we haar begeleid op haar 
laatste tocht hier op aarde naar het 

crematorium te Usselo. 

Siny zullen we hennneren als een vrouw die 
wist wat ze wilde Met duidelijkheid ging ze 
recht door zee; een vrouw die leefde. Haar 
levenslustige karakter kwam het best tot 
uiting in haar liefhebberijen. Ze hield van 
lange wandelingen en skieën. Siny was ook 
een vrouw die veel van de wereld wilde zien. 
Haar horizon was erg breed. Het resultaat 
waren verre reizen die ze samen met Hans 
heeft mogen maken. Haar laatste reis was 
een cruise die zij samen met haar schoonzus 
heeft mogen maken door het Caribische ge
bied, een reis die haar veel rust gaf. 

Haar activiteiten hadden niet alleen een doel 
naar haarzelf. 
Ook zorg voor een ander kreeg bij haar een 
plaats. We willen in het bijzonder noemen het 
vrijwilligerswerk bij de bibliotheek. 
Bij vele ouderen van onze stad heeft ze de 
boeken bezorgd. 
Nog veel te jong werd ze geconfronteerd met 
een ziekte. Ze heeft deze moedig gedragen. 
Na vele jaren van dragen en moed tonen 
heeft ze met volste vertrouwen zich over· 
gegeven aan haar God. 
Ze mag nu beginnen met de grootste tocht 
die ze ooit heeft gemaakt. 
Dat ze nu mag zijn bij dierbaren die eerder 
haar zijn voorgegaan. Dat zij samen met hen 
het Licht mogen aanschouwen. 

Dat zij mag rusten m vrede. 

Voor uw medeleven tijdens de ziekte en na 
het overlijden van Siny dank ik u hartelijk. 

Hans Meulenbroek 

Enschede, 8 april 1997 


