
Een dankbare herinnering aan 

HENDRIKA BRAAT 

sinds 7 juli 1954 weduwe van 

Jan Eikelenboom 

Geboren te Made I januari 1895 en overleden 
in het verpleeghuis Aeneas te Breda 11 april 
1992. 

Het leven van Drika zoals zijzelf graag ge-. 
noemd werd is een bewogen leven. In Made 
heeft zij haar jeugdjaren doorgebracht. Dan 
heeft zij haar man Jan Eikelenboom leren 
kennen. Het huwelijk met hem gaf haar de 
gelukkigste jaren van haar leven. De vele 
verhuizingen vanwege zijn beroep en de 
oorlogsjaren konden hierin geen verandering 
brengen. 
Samen hebben zij vijfkinderen grootgebracht. 
Helaas stierf haar Jan veel te vroeg na een 
langdurige ziekte. De moeilijkste periode in 
haar leven kwam na het overlijden van haar 
man. Zij kon heel moeilijk tegen alleen zijn. 
Door haar kinderen werd zij gelukkig goed 
opgevangen en tijdelijk opgenomen in hun 
gezinnen. Later verhuisde zij naar een bejaar
denwoning van Huize Overakker. Hier vond 

zij nieuwe vriendschappen onder haar leeftijd
genoten. Zij was een opgewekt mens en zag 
altijd de positieve kanten van het leven. Deze 
levenswijze bracht zij vaak uit via haar 
gedichten en verzen vol met levenswijsheden. 
Door een val brak zij haar heup en werd daar
na opgenomen in het verpleeghuis Aeneas. Zij 
had een sterk karakter, tot het laatst toe vol 
belangstelling en bezorgdheid voor haar 
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinde
ren. Ondanks dat haar gehoor zo achteruit 
ging toch nog van alles op de hoogte. Ook 
gedurende de ruim achttien jaar dat zij 
liefdevol in verpleeghuis Aeneas werd 
verzorgd heeft zij door haar levenslust en 
geloof in God de lichamelijke ongemakken 
van haar gevorderde leeftijd kunnen opvan
gen. Zij heeft zich zo lang mogelijk tegen de 
naderende dood verzet, maar thans heeft zij 
rust gevonden en is voor eeuwig bij haar man. 

Onze hartelijke dank voor alle liefde, wrg en 
aandacht die moeder in verpleeghuis Aeneas 
mocht ondervinden. Speciaal voor doktoren, 
geestelijke en lichamelijke verzorgers. 

Voor alle blijken van belangstelling en mede
leven na het overlijden van moeder zijn wij U 
zeer erkentelijk. 

De familie 


