


Luister naar mijn voetstappen in je hart 
Ik ben niet weg, maar gewoon in je 

Een liefdevolle herinnering aan 

Maria Catharina 
Horenberg-Westenbroek 

weduwe van Gerhardus Johannes Horenberg 

Zij werd geboren te Losser op 15 september 
1921 en overleed in het ziekenhuis te Enschede 
op 4 september 2007, met een vriendelijke en 

onvergetelijke glimlach op haar lippen en in volle
dige overgave en berusting. 

De Uitvaartviering werd gehouden in de 
parochiekerk van het H. Hart van Jezus/De 
Goede Herder te Enschede op 8 september 
2007, waarna de crematie volgde te Usselo. 

Marietje Horenberg is haar leven lang een open
hartig en optimistisch mens geweest. Met haar 
Gerhard is ze tot zijn dood 44 jaar gelukkig 
getrouwd geweest. Ze is ook na zijn dood altijd 
blijven leven in de geest van hoe ze samen door 
het leven gingen. Hun zoon Harry had in zijn moe
der een zorgzame en bekwame mentor gevonden 
die altijd klaar voor hem stond. Naderhand vond 
haar schoondochter Eva in haar de beste schoon-

moeder die een mens zich maar kan indenken. 
Met de drie kleinkinderen Laura, Frank en 
Monique waren de contacten altijd zeer liefdevol 
en zij kwamen bijna dagelijks bij haar aan huis. 

In haar leven heeft ze zich altijd in dienst gesteld 
van het gezin. Daarbij stond ze ook altijd klaar 
voor andere mensen indien ze iemand kon helpen 
zonder zich echter op te dringen of hiervoor iets 
terug te verlangen. Fami lie was belangrijk voor 
haar. Zowel haar ouders, broers en zussen als 
haar eigen gezin bepaalden haar leven. 

Lieve ma, oma, op dit moment van afscheid wi llen 
we je bedanken voor alles wat je voor ons bete
kend hebt. Jouw levenshouding zal voor ons een 
prikkel zi jn om verder te gaan met dezelfde 
onvoorwaardelijke liefde, geloof, optimisme en 
manier van leven. We zijn er mateloos trots op om 
jou als moeder en oma gehad te hebben. Moge je 
de rust en eeuwige vrede gevonden hebben bij 
God, je geliefde man Gerhard, overleden ouders, 
broers en zussen. 

Voor uw medeleven en zorgen wi llen wij u allen 
hartelijk danken. 

Harry, Éva en kinderen 


