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Om in ons hart te bewaren 

ANNIE BEKHUIS 
echtgenote van 

ANTOON BRUNNINKHUIS 

Geboren te Geesteren I mei 192S. Tijdig 
voorzien van het H. Sacrament der Zieken 
overleden te Enschede op zondag 13 sep
tember 1987. We hebben haar woensdag 
16 september begraven op het r.k. kerkhof 
te Ootmarsum. 

lieve ma. 

Plotseling afscheid nemen is moeilijk en 
valt ons heel zwaar. 

JU was voor ons een lieve zorgzame vrouw. 
moeder en oma. Gevoelig van aard. leefde 
je intens mee met het wel en wee van hen 
die je dierbaar waren. 

lieve Annie, bijna 32 jaar hebben we lief 
en leed samen gedeeld. Lieve ma. je was 
er altijd als we je nodig hadden. Voor Niek 
was je een lieve onvergetelijke oma. 

Met je vrolijke en zachte karakter wist je 
een fijne sfeer in ons gezin te brengen. 
Je was als een zon die altijd scheen en 
warmte, bemoediging. vriendelijkheid en 

blijheid uitstraalde met een grote geeste
lijke diepgang . 

Je zocht je kracht bij God en vond je 
vreugde in huis waar je voor ons allemaal 
een thuis hebt gemaakt. Dat zullen wij nooit 
vergeten. 

Ook je liefde voor de muziek gaf je vriend. 
schap met velen. Orgelspelen was je grote 
hobby, waar je veel plezier aan hebt be
leefd. 

Je hebt in je leven altijd hard gewerkt. 
thuis en op de boerder[j. die je dierbaar 
was. 
De laatste tijd viel het leven je niet gemak
kel[jk. Je zette je tegen alles op maar je 
krachten werden minder. 

Wij zullen .oons ma• erg missen. maar 
we weten. liefde kent geen scheiding. Het 
is moeilijk te begrijpen. maar toch geloven 
~e dat Ma gelukkig is. Dit zal een grote 
troost voor Pa en ons. kinderen zijn. 

Voor uw belangstelling en medeleven bij 
het heengaan van mijn lie~e vrouw en onze 
zorgzame moeder en oma. zeggen wij u 
onze hartel[jke dank. 

G. A. Brunninkhuis 
Kinderen en kleinkind 


