
Om te ntoeten missen wat onmisbaar is 

t 
Maria Josephina Berning 

weduwe van 
GERHARDUS SERNARDUS BROOKHUIS 

Z1j werd geboren op 31 augustus 1920 te Noord 
Deurnlng~n. Nog voorzien van het H. Oliesel 
overleed Ztj op I juli 1988. W•J hebben baar 
lichaam te ruste gelegd op 6 Juh op het r.k. 
kerkhof te Noord-Deurningen. 

Haar plaats Is leeg 
Haar stem is stil 
Wij zwijgen, Heer 
Het is Uw wil. 

Een zorgzame en lieve moeder is van ons heen
gegaan z,, was een sterke vrouw Zware tegen
slagen zoals de dood van haar man, waarmee 
ze maar 12 jaar heeft kunnen samenziJn. wist 
ze te boven te komen vanuit het nuchtere besef 
dat het leven doorgaat en nouit het vertrou
wen dat het ondanks alles de moeite waard was. 
Dit vertrouwen ontleende zij aan een sterk en 
levend geloof. 
Het alleenzijn beeft ze kunnen aanvaarden. Zij 
was een vitale en hardwerkende vrouw, zat nog 
vol met levenslust. Grote liefde en zorg had ze 
voor haar kinderen en kleinkinderen. We kon
den altiJd een beroep op haar doen. ze was 

altiJd bt'reid ons met alles te helpen. Als een 
vriendeliJk en vrohJk mens ging ze door het 
leven. Ook aan haar hobbv, het breien, be
steedde ze veel aandacht. Óaarom kwam het 
moment van overliJden zo plotseling en on
verwacht voor ons aao. 
Lieve moeder en oma we zullen je missen. Het 
is moeilijk re accepteren dat je er nu niet meer 
bent. In gedachten zul je altijd bij ons blijven, 
met een lach op Je gezicht. 

ONZE VADER - WEES GEGROET 

Voor uw blijken van belangstelling en mrde

leven betoond na het ovrrliJden van onzt- be
minde moeder en oma, betuigen WiJ u on7e 
oprechte dank. 

Lies - Jan, lngrid- René 
Blanca -Robert 

Henriëtte -Louis, Anne, Eelke, Joost 

José 

Noord-Deuroiogen 

Juli 1988 


