
Hoe klein zijn wij 
allen in deze 

grote schepping 



Ter gedachtenis aan 

Geertruida Johanna Droste 
weduwe van 

Hermanus Johannes Meulenbroek. 
Zij is 4 januari 1903 te Tubbergen 
geboren. Gesterkt door de zalving der 
ernstige zieken is zij zondag 20 no
vember 1983 te Losser overleden. Wij 
legden haar 2 3 november d.a.v. bij haar 
man ter ruste op het r. k. kerkhof te 
Overdinkel. 

W ij zijn dankbaar dat wij onze moeder 
en oma zo lang in ons midden moch
ten hebben . Want zij was een vrouw 
en moeder om van te houden vanwege 
haar liefdevolle zorg voor haar gezin 
samen met haar man . 
Deze zorg bestond in soms verrassen
de kleine attenties voor man en kinde
ren alsook in harde arbeid en in ver
driet wanneer er tegen slagen waren te 
incasseren. 
Haar godsdienstige inslag en haar sterk 
en toch blijmoedig karakter deed haar 
uitgroeien boven de problemen. Met 
een glimlach en een ontwapend woord 
hield zij bij zich zelf en bij anderen de 
moed er in. 
Realiste als zij was besloot zij haar 

laatste jaren te slijten in het bejaarden
huis. Daar heeft zij fijne jaren gehad 
dank zij de goede verzorging en het 
contact met andere mensen en niet het 
minst de blijvende verbondenheid met 
haar kinderen en kennissen. 
Na toch een wat lange en moeilijke strijd 
is zij van ons heengegaan. 
Onze ouders zijn nu niet meer. Vader 
en moeder hebben het beste van zich 
zelf gegeven . Wij hebben ervaren wal 
het betekent goede en lieve ouders Ie 
hebben gehad. Wat zijn wij hen veel 
dank verschuldigd . 
In grote dankbaarheid en mei droefheid 
vertrouwen wij hen toe aan onze Vader 
God opdat zij leven in vrede en vreugde. 
Dat zij rusten in vrede . 

Voor de blijk van belangstelling en 
medeleven, betoond na het overlijden 
van onze lieve en zorgzame moeder 
en oma, betuigen wij u onze oprechte 
dank. 

Kinderen en kleinkinderen. 


