


Dierbare herinnering aan 

Marinus Johannes Jozef Horenberg 

Geboren 3 april 1956 te Enschede. 
Overleden 30 september 1996 te Enschede. 
Echtgenoot van Geertruida Johanna Tiehuis 

Na een gezongen uitvaartdienst in de St. Pauluskerk 
op 3 oktober volgde aansluitend de crematie te Usselo. 

Mattie werd op 3 april 1956 "te vroeg" geboren in 
Enschede. In een boterdoos werd hij in allerijl naar het 
ziekenhuis vervoerd, waar de doos al snel te klein werd. 
Hij groeide op in een groot gezin, waar Martin zich waar 
moest maken op weg naar zelfstandigheid. 

Als timmerman / interieurbouwer vond Martin z'n eigen 
weg naar voldoening voor hem en z'n medemens. 
Al snel leerde hij Truusje kennen en ze trouwden 12 
maart 1977 en betrokken een kleine gezellige woning in 
Losser. 

Bjorn en Pascal kwamen in '79 en '81 het gezin 
Hore~berg completeren, terwijl Mattie en Truusje waren 
verhuisd naar hun huidige eigenhandig verbouwde wo
ning aan de Noordhoek Hegtstraat te Enschede. 

Truusje en de beide kinderen waren voor Mattie de per
sonen die hij alle liefde, oprechtheid en geduld wilde ge
ven . 
Als liefhebber van alles wat met natuur te maken heeft 
interesseerde Mattie zich m.n. in z'n tropische vogels, z'n 
honden, z'n vissen en z'n vijver. 
In 1990 werd Mattie getroffen door een hartinfarct. Met 
behulp van z'n eigen wilskracht en die van Truusje, Bjorn 
en Pascal kroop Mattie wonderwel uit dit ogenschijnlijk 
dalletje naar boven. 
In deze periode werd Mattie z'n schilderkunst, met z'n 
gouden handen, in de vorm van natuurlijke landschap
pen, op doek gezet. 
In april 1994 ging z'n grote levenswens in vervulling, 
"Honda Goldwin", waarmee hij samen met Truusje langs 
's-Herenwegen trok om innerlijk te genieten van techniek 
en natuur. 

'Te vroeg" Mattie, werd je in het volle leven uit ons mid
den gerukt. 
Pa, we hebben "véél" van jou geleerd en zullen "dit" sa
men met Mam verder mee uitdragen. 

Truusje, Bjorn en Pascal 

Voor uw oprechte belangstelling en meeleven rond het 
overlijden van mijn lieve man en onze zorgzame vader 
betuigen wij U onze oprechte dank. 

Truusje Horenberg - Tiehuis 
Bjorn en Pascal Horenberg 


