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weduwe van 

Hendrik Joseph Oasterbroek 

Zij werd geboren op 10 juli 1907 te Volthe 
en overleed op 20 augustus 1995 in het zie
kenhuis te Oldenzaal, na gesterkt te zijn 
door de HH. Sacramenten der Zieken. 
Na de uitvaartdienst in de Plechelmuskerk 
van De Lutte, op 24 augustus 1995, heb
ben wij haar lichaam te ruste gelegd op het 
R.K. kerkhof. 

Met vooral nu een gevoel van droefenis 
door haar overlijden, maar toch ook met 
een gevoel van geluk en dankbaa~heid, kij
ken wij terug op de mooie jaren d1e we sa
men met haar hebben gehad. 

Haar hele leven speelde zich af in zorg
zaamheid en liefde voor haar kinderen en 
kleinkinderen. De jaarlijke familiefietsdag 

had dan ook een speciale plaats in haar 
leven. Zij overleed op de traditionele datum 
voor deze dag. 

Oud worden komt met gebreken. Juist met 
deze gebreken had ze moeite, niet met de 
ouderdom . Ze zei dan ook regelmatig: 

.,Oald wodd'n is mooi" 

.,Oald wean'n nich" 
Zo was ze al jaren niet meer in staat haar 
moestuin te onderhouden, evenals het ver
zorgen van haar kippen. Hiervoor in de 
plaats kwam het breien van talloze sokken 
en het borduren van tafelkleedjes. 

Zij was een zeer gelovige vrouw. Zo uitte 
ze haar vertrouwen in Ma na door vele be
devaarten naar Kevelaer en eens naar 
Lourdes. Toen zij op latere leeftijd niet meer 
naar de kerk kon gaan , luisterde ze veel
vuldig naar de HH Missen via de kerk radio. 
Wij geloven dan ook dat moeder nu samen 
met vader biJ God kan genieten van een 
welverdiende rust. 

Wij danken u allen hartelijk voor uw medeleven 
en gebed na het overlijden van onze heve moe
der en oma 

Familie Oosterbroek. 
De Lutte. augustus 1995 
Zandhuizerweg 5. 


