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Niet alles is voorbij 

je blijft bij ons 
door wat je was 
en wat je zet 

In dankbare herinnering aan 

Marie Meulenbroek - Oude Heuvel 

echtgenote van 
Jan Meulenbroek 

•Hengelo, 25 maart 1922 
t Hengelo, 19 maart 2008 

Tijdens de gezongen u1tvaartv1ering hebben 
we op haar ver1aardag , 25 maart. afscheid 
genomen van Peurt'n Marie. 

Op jonge leeftijd moest Marie haar moeder 
missen, dit heeft haar veel verdriet gedaan. Zij 
begon jong te werken als hulp in huishouding, 
daarna heeft ze tot haar huwelijk gewerkt bij 
Bieze Stork, een garen spinnerij. Marie trouwde 
met Jan en in hun huwelijk van bijna 54 jaar 
kregen zij één zoon. 

Een liefdevolle vrouw, moeder en oma is van 
ons heengegaan, Marie was altijd nadrukkelijk 
aanwezig op een positieve manier. Zij had veel 
te geven en de deur stond voor iedereen open 

Het belangrijkste in haar leven was te zorgen 
voor haar man en haar zoon met zijn gezin. 

Een bijzondere plaats in haar hart hadden de 
klein- en buurkinderen, deze konden alles van 
haar gedaan krijgen, krentenbrood met pasta 
met pannendeksels rond de tafel lopen Voor 
de kinderen was ze een superoma 

Marie was een echt buitenmens ze genoot 
van tuinieren en fietsen. Daarnaast was één 
van haar grote hobby's. kaarten 

De laatste jaren van Marie tekenden zich af 
door ziektes, waardoor ze niet meer thuis 
kon wonen. Haar gezichtsvermogen was 
beperkt, de dementie sloop binnen en 
daarnaast de ziekte ALS, waardoor ze niet 
meer kon praten. 

Deze ziektes werden haar teveel, ze 1s in 

vrede heengegaan. 

Laten wij bidden dat zij nu rust bij God mag 
vinden en laat haar in onze harten verder 
leven . 

Voor uw belangstelling en het medeleven 
tijdens haar ziekte en na haar overlijden 
betuigen wij u onze oprechte dank. 

Hengelo, maart 2008 
Schalmedenweg 5 

Familie Meulenbroek 


