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Gedenk in uw qebed"n 

Hendrikus Johannes Meulenbroek 
we:tuwna:i:- v ," 

Maria Anna Oude K~mper 

Hij werd geboren te L<-<lser 14 l-cPmb<>r 1889. 
Vocrz.jen van d" Sacramenu=m der zHa,en O\ft1r
leed btJ 1'• Loaaer 2: opril 1974. N• "~n Eucha
nsuev1er1ng WE-rd z11n lichaam 24 april d n v. 

te Uaat>lo gecreme"rd. 

Verachdlende k@ren was de di'Z:rbare ov~rle
dene d~ dood '" glad af gwneti.i. Da< kworn 
wa.Mach1Jnh1k door zi1n b:i1 k::t.rt1lct~r trJl lan h.,.t 
komische t~•. zo zeifs, dat do zusters, d'e voer 
hem 'Zorgden, ttr vu.ak w"Joqên. rra<11 vc, en
thou1111me hem steeds weer opmeuw g aay 
ver:oorgdon. 
Hij wu een zorgzame vad~r voor ~iJ- ktnderao 
en een hefdewc.lo echtger:cc.t voor Zl)n vrouw 
toen die nog leefd~ H:J y,,·a-~ erg .e _taa, voe
lend. betgeen voeral tot ui"inO kwam UJd"n• 
ilJn ••rbh1f ln h.;.t b1=-1aardt!nhu1s Immor• toen 
hij nog goed kon d~ed bij a lerlet bood
achappen voer d.i:t Z!l.Sters en voer ZiJn mede. 
bewoneu, dh~ bet r.!et kondan d?t:•. htl was 
coliee1ant an de kapeJ en zorgde erv-:>or da1 er 
niA-mand wrtrd over1J~st;:ig""'1.1 Als bestuurslid 
van dtt bejaardenbond was h•J de man, die na 
afloop "an een feestJtl> of een Tl-'ISJe, httt dank· 
woord op &~n 1~uke rmmier u1lsprak. 
H11 hield v•n het leven. Daarom wu hIJ steeds 
blij wnnn@•lr hij bezoek kre~g o[ met cJe be
.aarden of (am1:ie!ed'").n uitging1 vooral m de 

aut"l. 
H1J b••ft ona geJeerd d.ot men a"sqelov1rJ men1 
•en hAt leven mag ge.11eten, maar dat mee ook 
dA dood niet alleen meet z.1e:s a~a een bevri,
dlng no bet ll1den, maar ock als •><>n over
gang naar d• é8UW1CJ8 vreugd~, 'n vreugde, 
<!te b1J t1,dena E~o Il.vee al op ·n oardao manier 
be:oa1 

Voor uw blijken van medelevea bij het heen . 
gaan van onze heve vader en opa, en de 
laatste eer aan hem bewezen, zijn wij U zee1 

dankbaar. 
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