
Dankbaar en liefdevol blijven wij in ons 
hart verbonden met mijn lieve vrouw 

en onze fijne moeder en oma 

Johanna Maria Gerharda 
Meulenbroek 
echtgenote van 
Hendrik Hollink. 

Zij werd geboren te Losser op 28 no
vember 1924 en overleed onverwacht 
te Enschede 12 augustus 1989. 
Na een Eucharistieviering in de Mar
tinuskerk te Losser op 17 augustus 
d.a.v. werd zij 1er ruste gelegd op het 
R.K. kerkhof aldaar, 

Bij het plotselinge heengaan van mijn 
vrouw en onze moeder en oma bewa
ren wij de beste herinneringen aan een 
vrouw die haar leven in rust en tevre
denheid geleefd heeft. Haar eerste aan· 
dacht gold haar man en haar drie kin
deren, waarbij haar grootste doel was 
"vrede" onder elkaar. De goede gezins
band is daarvan het resultaat. 
Oprecht en eerlijk en met een goed 
bedoelde zorg voedde z11 met vader 
de drie kinderen op. Ze stond altijd 
klaar als vader en de kinderen uitgin-

gen. Een gevleugeld gezegde van haar 
was dan ook: "Vergeet nooit te groe
ten als je weggaat, want je weet niet 
of je 's avonds terugkomt". 
Toen eenmaal de kinderen de deur uit 
waren nam ze de tijd voor zichzelf en 
vader, Vele fietstochten hebben ze sa
men ondernomen, waarbij steeds weer 
nieuwe plekjes in de natuur werden 
opgezocht. Hiervan heeft ze ontzettend 
genoten. 
De laatste maanden was haar eerste 
kleinkind ook haar grote vreugde. 
Geheel onverwacht moeten wij haar 
nu uit handen geven, maar wij doen 
dit in geloof dat God haar op handen 
draagt in het nieuwe en eeuwige leven 
waar moeder deel heeft aan Gods 
eigen scheppingswerk van al het scho
ne van leven en natuur. 

W11 zijn u dankbaar voor uw belang
stelling en medeleven, betoond na het 
onverwacht overlijden van mijn lieve 
vrouw, onze zorgzame moeder en oma. 
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