
Ter herümering aan 

Johanna Aleida te Brake 

weduwe van 
Franciscus Wilhelmus Harmsen 

eerder weduwe van 
Antonius Johannes Kroekenstoel 

Zij werd op 19 februari 1911 te Meddo geboren. 
Zij overleed op zaterdag 14 maart 1998 in de 
Molenberg te Groenlo. 
De eucharistie bij haar uitvaart vierden wij op 19 
maart in de parochiekerk van de H. Calixtus te 
Groenlo. 
In de verwachting van de verrijzenis ten leven 
hebben we haar daarna te ruste gelegd op het 
R.K. Kerkhof te Groenlo. 

Het leven van moeder ging niet over rozen. Vele 
dorens waren op haar weg. Als jong meisje al 
moest ze haar moeder missen. Zij trouwde met 
papa en samen maakten ze de oorlog mee. Op de 
dag van de bevrijding werd hun huis in brand 
geschoten. Een noodwoning werd gebouwd. 

Toen na twee zoons een dochter werd geboren 
was moeder intens gelukkig. Maar die dochter 
was te mooi voor haar, zoals ze zo vaak heeft 
gezegd. Na zes weken moest ze haar weer 
afstaan. Dat is haar heel zwaar gevallen. Later 
toen er nog een dochter en een zoon werden 
geboren was ze daarerg blij mee. Toen papa ziek 
werd en stierfwas dat voor moeder heel moeilijk 
te verwerken. Zij kwam er moeilijk overheen. 
Toch moest zij verder. Zij hertrouwde en samen 
probeerden zij hun leven verder op te bouwen, 
maar moederwerd voorde tweede keer weduwe. 
De boerderij was ook een deel van haar leven, 
met name de verzorging van de kippen. Getekend 
door alles wat zij heeft meegemaakt was zij niet 
zo open naar de buitenwereld. Zij genoot van haar 
kinderen en kleinkinderen om haar heen. Ook 
genoot zij van de wekelijkse bezoekjes van de 
mensen die haar zo trouw bezochten. Dat waren 
de dingen in haar leven die haar blij maakten. Zo 
moeilijk zij het vaak in haar leven gehad heeft, zo 
mooi en rustig mocht zij het aardse leven verwis .. 
selen voor het eeuwige: tijdens het toedienen van 
de sacramenten der zieken kon zij in vrede en rust 
van ons heengaan. 

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven na het 
overlijden van onze moeder en lieve oma. 

Kinderen en kleinkinderen. 


