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Ter nagedachtenis aan 

Helena Geertruida Maria Brandts 
Zij werd geboren op 15 mei 1905 in Azewijn. 

Op 7 mei 1935 huwde zij met 
Antonius Hendrikus Maria Giesen 

met wie zij ru im 50 jaar verbonden mocht 
zijn. Uit hun huwelijk werden 7 kinderen 

geboren. 

In 1985 verloor zij haar echtgenoot. Op 21 
november 1994 is moeder overleden in 
Zeddam, gesterkt door het Sacrament der 
Zieken. Op 25 november 1994 hebben we 
haar, na een Eucharistieviering, bij vader 
ter ruste 9elegd op het R.K. Kerkhof te 
Azewijn. ZiJ werd 89 jaar. 

De zorg voor gezin en bedrijf kwam voor 
een deel op moeder neer doordat vader 
veel maatschappelijke functies vervulde. In 
augustus 1992 overleed haar zuster "tante 
Mies" met wie zij na de dood van vader een 
hechte band had. 
Met haar zwakke gezondheid en grote wils
kracht en de goede zorg van de kinderen 
en kleinkinderen direkt om haar heen, 
mocht zij nog 9 jaar na vaders overlijden in 
ons midden zijn. Half september werd moe
der ziek en we merkten dat haar krachten 
afnamen. 

Op 25 september wilde zij bediend worden 
en samen hebben we toen mogen beleven 
dat zij dit Sacrament heeft ontvangen. Hier
door kreeg zij zoveel kracht dat zij de laat
ste weken van haar leven ingevuld heeft op 
de wijze zoals wij haar hebben gekend. Zij 
bleef de zorgzame moeder en had steeds 
belangstelling voor haar kinderen en klein
kinderen. Wat er in en om huis gebeurde, 
of moest gebeuren, daar was ze steeds 
mee bezig. 
Haar heldere geest hield ook bij wat er in 
de wereld om haar heen gebeurde. Lezen 
ging dan wel niet meer zo best, maar televi 
sie en gesprekken hielden haar bij de tijd. 
Ze bleef steeds bezig met ons, had zorg en 
was vaak bezorgd. Blij was ze als we kwa
men, maar ze ging ook graag op bezoek en 
logeren bij haar kinderen om van nabij mee 
te maken hoe het met hen ging. In haar 
gedrevenheid om het goed te doen, stelde 
ze ook eisen aan haar omgeving. 
De laatste weken hebben we haar mo~en 
verzorgen. We hebben geprobeerd tets 
terug te doen voor iemand die zoveel zorg 
voor ons heeft gehad. We denken aan haar 
terug met trots en respect. 

Wij zijn U bijzonder dankbaar voor Uw 
medeleven en belangstelling tijdens haar 
ziekte en na haar overlijden. 

Familie Giesen 
Azewijn, november 1994 


