


Dankbare herinnenng aan 

Monique Souhuis 

Geboren op 7 apnl1970 te Rossum (Ov.) IS ze op 23 no· 
vember 1996, in de bloe1 van haar leven onverwachts, 
door een hersenbloeding, overleden in het Ziekenhuis te 
Enschede, voorzien van de Ziekenzegen, omnngd door 
haar vnend en familie. In een Eucharist,ev,enng 10 de pa
rochiekerk van de H. Pleehelmus te Rossum (Ov.) hebben 
we op 27 november 1996, in diepe droefheid, biddend 
afsche1d van haar genomen. 
Haar lichaam rust op het R.K. Kerkhof, aldaar. 

Intens IS ons verdnet nu Monique. op zo'n trag1sche wiJze. 
zo plotseling uit ons m1dden is weggerukt. WiJ kunnen d1t 
niet begnjpen, God. waarom moest dit gebeuren; zo JOng 
nog, in de bloei van haar leven, zo vol mooie toekomst
plannen. Haar huwelijksdatum voor het volgend )aar had 
ze al vastgelegd, de trouwdag van haar ouders en groot
ouders. Ook op haar werk had ze goede vooruitZIChten. 
Ze leefde en werkte heel serieus en enthousiast naar deze 
toekomst toe. 
Opgegroeid in een fijn gezin, heeft ze vanJOngsafgeleerd 
dat echt geluk slechts te vmden is in hechte vnendschap, 
hartelijkheid en aandacht voor elkaar. Deze eigenschap
pen sierden dan ook haar positieve levensinstelling. Ge
boren in een landelijke omgeving hield ze van de natuur 
en alles wat daarin leeft. Als kind verzorgde ze al haar 
eigen kon1jntjes en in de Scouting genoot ze van de na
tuur. 

Toen ze dan ook met haar vnend, Patrick, in het dorp ging 
wonen, moesten er een paar poesjes en een hondJe mee. 
Hechte vriendschap en openheid tegenover elkaar ston
den hoog in het vaandel van Monique. Als ze merkte dat 
er misschien ergens iets scheef zat dan wilde ze dat me
teen uitpraten. Ze kon niet leven 10 onvrede met w1e dan 
ook. Haar aanwez1gheid straalde gezelligheid en harte
lijkheid Uil door haar inzet en aandacht voor alles en Ie
dereen. Dat maal(le haar zo geliefd en gewaardeerd b1j 
eenieder die haar ontmoette. 
Haar nu al moeten missen doet ons 1ntens pijn. Met el
kaar willen we trachten dit leed, in de pos1t,eve geest van 
Monique. te verwerken. Nog maar kort geleden schreef 
ze aan haar moeder d1e 1n het ziekenhuis lag: 

'Heb je pijn en verdnet. en is het leven je soms te zwaar. 
probeer dan te gelijken op een clown. die m zijn hart schri1t. 
maar met een lach op een viool speelt voor een kmd. 
om zo ziJn eigen hart van droefheld te genezen .... • 

Monique 

Mogen deze woorden van Monique ons inspireren en de 
kracht geven ons verdrietie verwerken. 

Bedankt Monique, we zullen je altijd missen. 

Bedankt voor alle medeleven m ons verdriet. 
Patriek 
Papa en Mama Souhuis 
Stephan en Jolanda 
llse en Marcel 

Michelle en Chantal 
Schoonouders Schultze 


