
Gedenkt in uwe gebeden 
GESINA MARIA THERESIA BRETELER 

echtgenote van 
Gerhardus Johannes Chrlstlanus ten Brummelhuis 

geboren te Bornerbroek 8 apri l 1927, en in haar veer
tigste levensjaar onverwacht overleden 1n het R.K. 
Ziekenhuis te Hengelo. De 8ste november d.a.v. is zij 
op het R.K. Kerkhof te Bentelo begraven. Moge zij 
rusten in vrede. 

Op de dag waarop zij weer terug zou keren in haar 
gezin, bij haar man en kinderen en haar tante, en 
waarop zij zich zo verheugd had, nam Onze Lieve 
Heer haar geheel onverwacht tot Zich, nog geen 
veertig Jaar oud. 
Wij mensen kunnen dit niet begrijpen, wij staan 
machteloos en verslagen en kunnen slechts bidden: 
Lieve Heer, help haar man en de kinderen, geef hun 
troost en kracht om d it grote leed te dragen. 
Zij was een bijzondere vrouw: van haar t iende Jaar af 
al zorgde zij voor haar zieke vader en moeder, dag en 
nacht, en in de Jaren van haar huwelijk was zij zulk 
een bezorgde vrouw voor haar man en haar kinderen . 
Hoe kort was haar leven maar hoe rijk was dit leven 
aan toewijding en opoffering voor anderen. 
Daarom vertrouwen wij dat God haar tot Zich zal 
nemen en met goedheid en liefde overladen. 
Mijn beste man, hoe gelukkige Jaren hebben wij 
samen gehad, samen In lief en leed, samen in onze 
zorg voor ons gezin en onze kinderen. 
Vertrouw op God, ook Ik heb altijd op Hem ver
trouwd. 
Mijn l ieve kinderen, vergeet moeder niet en vergeet 
met wat ik jullie heb geleerd en voorgedaan. Houdt 
Je vast aan Vader en aan je hemelse Moeder Maria, 
die jul l ie nooit In de steek zal laten. 
Alle scheiding Is maar tijdelijk; eenmaal zal God ons 
weer bijeenbrengen. Zegt Hij ons niet in het Boek der 
Openbaring: 
En God zal alle tranen uit hun ogen wegwissen 
En de dood zal er niet meer zijn; 
Geen rouw, geen geschrei, geen smart zal er zijn, 
went al het vroegere is nu voorbij. (Openb. 21 : 4). 




