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Ter nagedachtenis aan 

MACHTELD PRINS 

Zij werd 16 februari 1967 geboren te 
Hengelo. Na ruim anderhalf jaar liefde
volle zorg thuis kwam ze 8 november 1968 
naar De Losserhof, waar zij op 21 juni 
1985 rustig van ons is heen gegaan . Na 
een Eucharistieviering op de plaats waar 
zij zolang verbleef , gaven we Machteld op 
26 juni d.a.v. in Usselo voorgoed uit handen. 

Afscheid nemen is loslaten en toch iets 
van de persoon waar je zo gehecht aan 
was, in je houden. Een ervaring die des te 
sterker aanwezig is, wanneer je als moeder 
en vader, als zusjes zó bent verbonden 
met je kind , met je zus. Jullie bleven 
Machteld bezoeken - elke week opnieuw -
zonder dat ze jullie één keer heeft kun
nen zeggen wat ze er van vond. Zij wàs 
er en daarom bleven jullie komen om met 
haar te spelen , met haar te wandelen , haar 
te strelen .. . 
Samen met het personeel probeerden julli e, 
haar een stuk warmte en geborgenheid 
te geven . Als Machteld vrolijk was, dan 
was je zelf ook vrolijk , want ze had een 
aanstekelijke lach. Als het haar goed ging, 
dan ging het jullie ook goed en waren 
jullie verbaasd over de kracht waardoor 
zij er steeds weer boven op kwam . En als 

Machteld ziek was en het moeilijk had, 
gingen jullie met zijn allen nog dichter bij 
haar staan om haar te helpen . 
Machteld was net een vlam: nu eens hoog
oplaaiend, dan weer op een laag pitje. 
Dat betekende je nu eens aan die vlam 
warmen , maar heel vaak ook die vlam met 
beide handen beschermen . Dat deden ook 
Silvia, Julisca en Martine. Jullie gingen 
open en vrij met haar om, echt als met 
een zus. 
Zoals Machteld, toen ze uit huis wegging , 
helemaal bij het gezin bleef horen , zo zal 
ze - nu ook op De Losserhof haar plaats 
leeg is - ergens een plek houden in ons 
hart. Zij heeft iets in ons achter gelaten 
waarmee wij verder kunnen: dat elk leven , 
al is het nog zo beperkt, de moeite waard 
is en dat zij ons stimuleerde door te gaan 
om via tederheid , muziek en spel dichter 
bij haar te komen en zij bij ons. 
Machteld , wij zijn blij dat wij jou mochten 
meemaken en dat wij voor jou mochten 
zorgen . 

Niemand heeft zichzelf gemaakt, 
blijft echter door God aangeraakt. 
Dat kunnen geloven wordt vandaag gegeven 
aan wie nadenkt over jouw bijzondere leven . 

Voor uw blijken van medeleven en belang
stelling betuigen wij u onze oprechte 
dank. 

Familie Prins 


