
Zwaar werden de dagen 
en lang d1111rde de nacht 

hoe moeilijk 1s het vechten 
by het ontbreken van kracht 

maar ondanks je verlies 
i·an de stryd om te leven 

heb JIJ ons een goed voorbeeld gegeven. 

In liefde,·olle herinnering 

Marie Molenbroek - de Haan 

Zij werd geboren op 4 juli 1928 in Hengelo. Na een 
kortstondig ziekbed is zij, voorzien van het 1 I. Sa
crament der Zieken, op 16 november 2002 rustig 
ingeslapen. 

Marie was van 's ochtends vroeg lol 's avonds laat 
bezig met anderen. 
In haar leven had Marie de taak op zich genomen 
om haar ouders te verzorgen zolang ze kon. Dil 
heeft ze met veel liefde gedaan. Zo was haar karak
ter: altijd klaarstaan voor anderen, weinig aan zich
zelf denkend. 

Ze kon van de kleinste dingen genieten: de bingo's 
bij Achilles, de vakant ies in Beek met pa en de 
jongens, een leuk dagje uit naar Elburg of Harder
wijk met natuurlijk een lekkere paling. 

De laatste jaren was Marie het liefst thuis in haar 
eigen omgeving, daar waar de deur voor eenieder 
openstond. Samen met familie, vrienden en ken
nissen maakte u graag een praatje onder het genot 
van haar eigen gezette pruttelkoffie. 
Ze was zo trots en blij toen haar kleindochter Mandy 
in maart 2001 geboren werd. 
Ze verheugde zich ook op het 40-jarig hU\\Clijks
feest in mei volgend jaar. Wie had ooit gedacht dat 
dit er tussen kwam. 
Ma had zo haar eigen woorden: "Ik ben hier gebo
ren en ik wil hier ook rustig heengaan" en "Hel is 
\\el goed zo", en zo is hel gegaan. 

Ma, we zullen je missen. 

Langs deze weg willen we eenieder bedanken voor 
het getoonde medeleven tijdens de ziekte en na het 
overlijden van mijn vrouw, onze moeder en oma. 

Gerri t 
Rudy 
René en Carola. Mandy 


