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In liefde gedenken wij 

Anna Geertruida Maria 
ten Brummelhuis 

sedert 13 september 1979 weduwe van 
Johannes Josephus Gerardus Gerritsjans 

Truus 

Ze is geboren op 25 juni 1918 in Lonneker. 
Hoewel het plaatsje onder de rook van Enschede 
nu niet veel meer voorstelt, was ze er altijd trots 
op hier geboren te zijn. 
Toen ze 14 jaar was en haar moeder in het 
kraambed overleed, moest ze de school verlaten 
en voor het gezin zorgen. Dat heeft ze met volle 
overtuiging en inzet gedaan hoewel dat niet 
altijd even gemakkelijk moet zijn geweest. 
Hoewel vele jongens een oogje op haar hadden, 
viel haar oog op Johan, de timmerman uit 
Delden. Vlak na de oorlog zijn ze getrouwd en 
hebben samen veel plezier en geluk beleefd. Met 
name de periode in kerk en Parochiehuis gaf, 
ondanks het harde werken, veel voldoening. 

Ze heeft in haar leven naast veel vreugde ook 
verdriet gekend door het veel te vroeg overlijden 
van Marina en later Johan. Ook binnen haar 
familie en kennissenkring heeft ze velen voor 
zien gaan. Ze was echter sterk en wist er altijd 
met haar kijk op het leven weer goed uit te 
komen. 
De laatste jaren liet de gezondheid haar in de 
steek. Beetje bij beetje kon ze steeds moeilijker 
de wereld om haar heen begrijpen. Met name 
ook omdat Cecil nog bij haar thuis woonde, heeft 
ze lang zelfstandig op 't Reef kunnen blijven 
wonen. Uiteindelijk was het onvermijdelijk 
dat ze werd opgenomen in verpleeghuis 
St. Elisabeth. Ondanks de goede zorg die ze daar 
kreeg, ging het snel slechter met haar. 
Haar dood op 3 juni 2005 kwam dan ook niet 
onverwacht. Hoewel het wel verdriet veroor· 
zaakt, kunnen we vrede met haar dood hebben. 
Het is mooi geweest. 
Op 8 juni 2005 hebben we haar na een 
plechtige eucharistieviering in de R.K. 
Blasiuskerk begeleid naar haar laatste rustplaats 
naast haar Johan op het parochiële kerkhof in 
Delden. 
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