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Ter dankbare herinnering aan 
mijn lieve vrouw en moeder 

Maria Helena Theresia Vrijkorte 

echtgenote van 
Nicolaas Cornelis Suurenbroek 

Zij werd geboren op 22 augustus 1939 te 
Oldenzaal. Tijdens haar ziekte werd zij 
liefdevol gesteund door familie en haar grote 
vriendenkring. Zij ontving het Sacra-
ment der zieken op 24 juni 1994 en is in het 
bijzijn van haar naaste familie op 3 juli 
overleden. Na de Uitvaartdienst in de 
H. Hart kerk hebben wij haar begeleid naar 
het crematorium te Usselo. 

Marieke Suurenbroek blijft in onze herinne
ring als een ondernemende, zorgzame en 
intelligente vrouw, die altijd klaar stond voor 
anderen. Vanaf haar jeugd is zij altijd een 
actief persoon geweest. Zij had een voor
liefde voor bridgen en tuinieren. Nico en 
Marieke trouwden op 20 mei 1964 en kregen 
op 30 augustus 1969 hun enige zoon. 

Samen bouwden zij aan een gelukkig 
bestaan. Onlangs kon zij nog terug kijken op 
een 30 jarig gelukkig huwelijk. Helaas werd 
deze gelegenheid overschaduwd door een 
ongeneselijke ziekte welke zich drie jaar 
geleden openbaarde. Na een periode van 
onzekerheid werd het een jaar geleden 
duidelijk dat zij nog maar kort te leven had. 
Tijdens haar ziekte was zij zelf een grote 
steun voor anderen. Realistisch als zij was 
heeft zij zich bewust op haar einde voorbe
reid. 

Wij, die achterblijven, Nico, Roy en Marja, 
zijn haar dankbaar voor alles wat zij voor ons 
heeft betekend. Ondanks dit grote verlies 
zullen wij proberen verder te gaan. 
Wij weten dat zij nu bij God is. Zij heeft het 
verdiend. Diezelfde God vragen wij nu om bij 
ons te zijn. 

Wij zijn u dankbaar voor uw medeleven bij 
de ziekte en het overlijden van mijn lieve 
vrouw en zorgzame moeder. 

Nico Suurenbroek 
Roy Suurenbroek 
Marja Smit 


