


Een dankbare herinnering aan 

MARIE VAN DEN BROEKE 

Geboren te Rotterdam op 8 augustus 1922 en 
overleden te Oss op 15 maart 1991. 
Na het afscheid vanuit de Don Boscokerk, 
hebben we haar begraven op het kerkhof van 
de H. Gerardus Majella kerk. 

Toen Marie een half jaar geleden tijdens de 
vakantie haar been brak, vermoedde niemand 
dat zij een slopende ziekte onder de leden had. 
In het begin van haar ziekte, maar ook toen 
bleek dat haar gezondheid steeds meer achter
uitging, hield zij haar optimistische kijk op het 
leven. Zij kon zo zijn vanuit een groot geloof 
in God en in Maria. Haar rozenkrans had ze 
altijd bij zich. Marie heeft een groot deel van 
haar leven in dienst gesteld van anderen. 
Eerst heeft ze thuis in een huishouding van 
15 personen haar moeder geholpen. Daarna 
ging ze haar zieke zus in Rotterdam in de huis
houding van 6 personen helpen. 
Terug in Oss ging ze in de gezinszorg werken. 
Zo heeft ze heel veel gezinnen in nood geholpen. 
Na jaren kwam ze weer in het ouderlijk huis 
terug waar ze het huishouden deed voor Corrie 
en Fons. Vooral met Corrie was ze onafschei
delijk. Ze gingen altijd samen op vakantie. 

Ze hield veel van haar familie. Ze vond het 
heerlijk als haar familieleden haar tijdens 
haar ziekte opzochten. Ook had ze een zwak 
voor dieren. Haar honden, eerst Bobbie en 
later Bruno waren haar lievelingen. 
Marie, wij zullen aan je blijven denken. Je was 
een lieve vrouw. In de laatste weken van je 
leven, toen je voelde datje strijd was gestreden, 
was je vredig en rustig, vooral nadat je het 
sacrament van de zieken had ontvangen. 
Wij zijn God dankbaar dat we jou hebben 
mogen kennen. 

Allen bedankt voor het medeleven tijdens de 
ziekte en na het overlijden van onze zus Marie. 

Broers en zussen. 


