
Sterven in vrede is: 
met een gerust hart 

je ogen kunnen sluiten 



In dankbare herinnering aan onze lieve mama en 
zorgzame oma 

Marie Lotgerink Bruinenberg - Aarninkhof 

Maria Johanna 
weduwe van 

Antonius Herman lsidorus Lotgerink Bruinenberg 

Mama werd op 10 september 1924 in Deurningen geboren als 
oudste dochter in een gezin van acht kinderen. 
Vanzelfsprekend was het dat ze meehielp op de boerderij. 
Graag had ze verder willen leren, want ze zat altijd met de neus 
in de boeken. Maar daarvan kon in die tijd geen sprake zijn: na 
de lagere school ging ze in betrekking. 
Op 23 mei 195 7 trouwde ze met papa en gingen ze in Saasveld 
wonen. Uit hun huwelijk werden drie jongens en een meisje 
geboren. Ze was een zorgzame hardwerkende vrouw met een 
warme belangstelling voor haar kinderen en haar omgeving. Ze 
kon niet stilzitten, was altijd bezig in huis en op de boerderij. 
Na het plotseling overlijden van papa in 1975 werd haar geluk 
wreed verstoord en volgde een heel verdrietige en zware tijd. 
De hulp van familie, haar doorzettingsvermogen en haar liefde 
voor ons kinderen gaven haar de kracht om door te gaan en ze 
zorgde dat het ons aan niets ontbrak. Om het boerenbedrijf 
toekomstte geven werd er een loopstal gebouwd. 
In 1989 werd de boerderij verbouwd en kwamen Clemens en 
Miranda naast haar wonen. Daardoor kreeg ze tijd voor andere 
activiteiten zoals kaarten, zwemmen, lezen en autorijden. 

Wat was ze trots als er weer een kleinkind was geboren. Negen 
kleinkinderen kreeg ze. Zij herinneren haar als de oma die met 
veel liefde oppaste en bij elke verjaardag van die overheerlijke 
appeltaarten bakte. Niets was haar te veel. 
Haar gezondheid begon de laatste jaren achteruit te gaan en ze 
moest heel wat operaties ondergaan. Telkens weer zette ze de 
schouders eronder en ging ervoor. Gezelligheid, familie om 
zich heen, stond bij haar hoog in het vaandel. Ze wilde daarom 
een feest geven bij haar tachtigste verjaardag. Ze zag er die dag, 
zoals altijd, tiptop uit en genoot van haar feest. Het boekwerk 
dat ze voor haar verjaardag kreeg was voor haar van 
onschatbare waarde: "dat al die mensen zoveel goeds over mij 
vertellen" zei ze dan. Helaas mocht ze hier niet lang van 
genieten. Op 8 november kwam ze ongelukkig ten val en brak 
haar bovenbeen. De zware operatie die ze toen moest 
ondergaan was te veel voor haar. Op vrijdagmorgen 12 
november 2004 is ze rustig ingeslapen, waarna ze de 
ziekenzalving nog heeft ontvangen. 
Dankbaar zijn we dat we haar tachtigste verjaardag zo intens 
gevierd hebben. De herinnering daaraan geeft ons de impuls 
de hechte band met elkaar in stand te houden, zodat Gerard 
goed verzorgd in jouw huis kan blijven wonen. 
Mama, bedankt voor alle goede zorgen en dat je onze moeder 
en oma mocht zijn. Eindelijk verenigd met papa - het is goed zo. 

Voor uw medeleven na het overlijden van onze lieve moeder en 
oma zeggen wij u onze hartelijke dank. 

Kinderen en kleinkinderen 


