
Een liefdevolle herinnering aan 

Fien (Josephina Maria) 
Meulenbroek. 

Op 4 september 1964 trouwde zij met 
Bets Bos. 

Zij werd op 9 mei 1942 te Overdinkel 
geboren en vlak voor haar 48ste ver· 
jaardag is zij overleden op 2 mei 1990, 
Na de Eucharistieviering in haar pa
rochiekerk, hebben wij haar op 5 mei 
te rusten gelegd op het kerkhof naast 
de kerk van de H. Maria Geboorte in 
Losser. 

Eenentwintig jaar lang heeft het kruis 
van de ziekte op haar en op ons ge
drukt. Idealen en plannen, die iedereen 
maakt, verdwenen als wolken aan de 
hemel; zij gingen voorbij. Om je heen 
hoor je verhalen van mensen, wat ze 
doen en waar ze heen gaan, maar jij 
hebt geen verhalen. Haar leven en 
dat van ons bewoog zich tussen ons 
huis en het ziekennuis. Toch is Fien 
geen slachtoffer geworden. Zij bleef die 
ze was. Altijd vrolijk en optimistisch. 
Ze bleef de zorgzame vrouw en moe
der die zij wilde zijn. Niets in huis 

ontging haar : alles was keurig gere
geld en niemand kwam iets te kort. 
Met de vele goede hulp om haar heen, 
in het bijzonder haar eigen man, kon 
ze zijn die zij wilde zi1n. Zij was ver
zorgend naar anderen en ze hield er 
van zelf goed verzorgd te zijn. 
Zo bleef ze mensen naar zich toetrek
ken, ook al verliepen gesprekken soms 
moeizaam. 
Fien was een flinke vrouw, zo zullen 
wij haar in herinnering houden. 
Als gelovige mensen geven wij haar 
uit handen. De Heer van leven en dood 
zal ook haar opnemen in een vreugde 
oie nooit meer zal eindigen. 
Na haar leven, als een kruisweg, bid
oen wij geef haar de eeuwige rust, 

Graag brengen wij U dank voor uw 
medeleven en belangstelling in de ja· 
ren die achter ons liggen. 
Ook uw aanwezigheid bij haar uitvaart 
en begrafenis hebben wij erg op prijs 
gesteld. U bent daarin voor ons een 
echte steun geweest. 

Sets Bos 
Robert en Nicole 
Marcel 


