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ln dankbare herinnering aan 

Maria E li sabeth (Mariet) 
Oos te rbroek-Hulsebos 

echtgenote van 

Gerhardus Johannes Antonius Oosterbroek 

Z ij werd geboren op 11 oktober 1928 in Terwolde. ln 

1963 trouwde ze met Gerhard Oosterbroek in de 11. 

Plechelmuskerk in De Lutte. Samen kregen zij twee 

dochters. Op zaterdag 25 oktober 2008 is ze gestorven 

in het verpleeghuis De Oldenhove in Losser, nadat zij 

het J feilig Sacrament der Zieken had ontvangen. Na de 

ui tvaartdienst op woensdag 29 oktober 2008 in de St. 

Martinuskerk hebben we haar te ruste gelegd op het 

katholieke kerkhof in Losser. 

Mariet werd geboren als vierde kind, de eerste dochter 

in een bakkersgezin van uiteindelijk 11 kinderen. De 

familie was heel erg belangrijk voor baar, haar zussen 

waren haar beste vriendinnen, die ze dan ook regelmatig 

opzocht. 

Ook haar zussen in Amerika heeft ze twee keer hmnen 

bezoeken. Koken en bakken was haar lust en haar leven 

en dat kon ze ook goed. Ze hield va n gezelligheid en 

deed anderen graag een plez ier. Het geloof en de kerk 

waren voor haar erg belangrijk en ze deed haar best te 

leven naar de waarden van dat geloof. T n 2006 werd zij 

opgenomen in het verpleeghuis D e Oldenhove waar zij 

twee en een half jaar liefdevol werd verzorgd. Wij zijn de 

ve1pleging van de afdeling De Hoge Boekel hier heel erg 

dankbaar voor. Na een jarenlang afscheid waarin zij 

steeds een stukje verd er van ons weggleed, blij ven wij 

achter met onze liefde voor haar, dankbaarheid voo r 

haar goede zorgen en de herinneringen aan al die fijne 

momenten die wij met haar hebben mogen beleven. Wij 

hopen dat zij nu rust mag vinden bij God en zullen haar 

voor altijd in ons hart sluiten. 

Voor uw belangstelling en medeleven tijdens haar ziekte 

en na haar overlijden betuigen wij u onze oprechte dank 

Gerhard Oosterbroek 

Ellen en Darren 

Dylan, Tan en Scoll 

Anne-Mieke en Ruud 


