
Achter je ligt een leven van werken en plicht 
en juist dat bepaalde in alles jouw gezicht 
zo bescheiden als je hebt geleefd 
zo ben je gestorven ... 

Marie Molenbroek - Vollenbroek 
echtgenote van Gerard Molenbroek 

Zij werd geboren te Hasselo op 8 januari 1920. Op 
9 december 2000 overleed zij te Deurningen, na voor
zien te zijn van de Ziekenzegen. 
Wij hebben haar op 13 december te ruste gelegd op 
het R.K. kerkhof te Deurningen. 

Ma's leven werd gekenmerkt door hard werken. Zij 
leerde dit al vroeg in het gezin waarin ze opgroeide en 
in de betrekkingen die zij al op jonge leeftijd had. 
In 1948 trouwde ze met Pa en ging in het ouderlijk 
huis van Pa wonen, waar reeds twee generaties aanwe
zig waren. Het zorgen voor een groot gezin zette zich 
daar voort. Pa en Ma kregen in hun huwelijk 9 kinde
ren, waarvan Gerrit, de oudste, een zwakke gezond
heid had. Ondanks de vele extra zorg die Pa en Ma 
hem gaven, stierf Gerrit op de leeftijd van 27 jaar. Ze 
dacht nog heel veel aan hem. Haar geloof gaf haar op 
moeilijke momenten veel steun. 
Ma heeft zich altijd weggecijferd voor het gezin en de 
boerderij. Hobby's, zoals naaien, tuinieren en kaarten 

kregen pas een kans toen de kinderen groter waren 
en toen ze gingen verhuizen naar het nieuwe huis. 
Veel plezier heeft Ma beleefd aan de kleine uitstap
jes en korte vakanties, het liefst met bekenden of 
familieleden in het gezelschap. 
De kinderen verlieten één voor één het huis, en ook 
Willy, met wie Ma een speciale band had, verliet 
kortgeleden het ouderlijk huis. Hoewel dit Ma veel 
moeite kostte stond ze toch volledig achter dit be
sluit. 
De gezondheid van Ma liet de laatste jaren steeds 
meer te wensen over. Met name het slechte zien 
maakte haar erg onzeker. Dit gaf haar veel beper
kingen, waardoor ze zich ook vaak alleen voelde. 
Maar gelukkig waren er de kleinkinderen, die regel
matig binnenwipten en haar ook hielpen met kleine 
dingetjes, zoals de afwas en zo. 
Door haar, voor ons wel erg plotse! inge dood, is haar 
verder lijden bespaard gebleven en haar angst om 
alleen achter te blijven . 

"Mam, we hadden nog zo graag met jou 
willen 'tutten'. " 

Voor uw belangstelling en medeleven na het over
lijden van mijn lieve vrouw, onze Ma en Oma zeg
gen wij u hartelijk dank. 

Gerard Molenbroek, kinderen en kleinkinderen. 


