


t TRUUS BROK 
weduwe van 
Jan Meulenbroek 

Geboren op 6 juli 1913 te Borne. 
Overleden op 16 januari 1995 te 
Hengelo . 

De uitvaartmis was op 19 januari 
1995 in de St. Stephanuskerk te 
Borne waarna wij haar begeleid
den op haar laatste tocht. 

Groot is de leegte die zij achterlaat, 
waardevol zijn de herinneringen die blijven. 

Wij danken u allen hartelijk voor de blijken van 
belangstelling bij het afscheid van onze moeder 
en oma 

Kinderen en kleinkinderen 
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Moeder werd geboren als oudste in een groot gezin. 
Zij heeft al vanaf jonge jaren mee moeten zorgen en 
helpen. Dit heeft haar gemaakt tot de vrouw zoals wij 
haar kenden; een vrouw met een sterk karakter, altijd 
zorgend en helpend daar waar het nodig was . Velen 
konden op haar rekenen. 

Ook was zij een vrouw met een groot geloof die vol 
vertrouwen veel heeft gebeden; vooral dat het ieder 
goed mocht gaan . 

Na het te vroege overlijden van vader wist ze ondanks 
haar verdriet de draad weer op te pakken en na een 
tijd weer te genieten samen met haar familie, vrien
den en kennissen. Wij als kinderen hebben ervaren dat 
waar bij ouderen de kennissenkring vaak afneemt, bij 
moeder deze alleen maar bleef groeien. 

Toen zij kleiner wilde gaan wonen, koos zij voor een 
plek die voor haar ideaal was; in het centrum van Bor
ne. Een plek voor velen bereikbaar - een plek waar zij 
gastvrij kon zijn . 
Centraal stond ze ook te' midden van ons - haar kin
deren en kleinkinderen. Haar grote betrokkenheid met 
ons wel en wee was hartverwarmend. Ze leefde altijd 
met ieder van ons mee en volgde vol belangstelling en 
trots het opgroeien van haar kleinkinderen. 
Wij hebben hele fijne herinneringen aan haar en we 
zijn dankbaar dat zij onze moeder en oma was; wij 
hebben van haar genoten. 

Het was vrij onverwacht dat we afscheid van haar 
moesten nemen , maar we zijn dankbaar dat haar veel 
lijden bespaard is gebleven en dat we toch de gelegen
heid hebben gehad bij haar te kunnen zijn. 

Wij zullen haar missen en we denken dat we niet de 
enigen zullen zijn. 


