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Johanna Christina Maria Oude Brinkhuis 

Geboren te Losser op 1 mei 1913 
Sinds 29 december 1998 weduwe van 

Hendrikus Johannes Gerhardus Saris 

Overleden te Glanerbrug op 3 augustus 1999. 
Met een plechtige Eucharistieviering 1n de 

kapel van ·t Ariënstehu1s hebben we op 
6 augustus afscheid van haar genomen. 

We z11n verslagen door het zo plotselinge over
lijden van onze goede moeder en lieve oma. Zij 
was haar levenlang een heel arbeidzame 
vrouw. De vroege dood van haar moeder maak
te haar heel zelfstandig en doortastend bij het 
nemen van beslissingen binnen haar gezin. Met 
heel haar hart en al haar liefde heeft ze zich 
voor ons ingezet, ook in wat moeilijkere perioden. 
Meer dan 60 ja,ar was Zij heel gelukkig met 
vader en trouw stond zij hem terzijde in zijn laat
ste moeilijke levensfase. Hoewel zij haar taak 
volbracht zag, bleef zij tot op hoge leefti jd nog 
zeer aktief, terwijl ze volop genoot van haar kin
deren, klein- en achterkleinkinderen, van de 
goede kontakten met medebewoners in het 
Redemptonstenpark en van een spellet1e kaart. 

Vol belangstelling voor wat er leefde en tegelij
kerliJd ook vol humor. 
Ook al was het haar wens te mogen sterven 
zonder voorafgaand ziekbed: Wij zullen haar 
heel erg missen! 
Maar zelf was ze klaar voor de grote reis naar 
God. Ook aan Hem was zij altijd trouw, vooral 
ook in het meevieren van de H. Eucharistie, 
welke zij vele jaren als koorlid mee opluisterde. 
Voelend, dat haar krachten minder werden nam 
zij met andere bewoners deel aan de viering 
van een gemeenschappelijke ziekenzalving 
Dankbaar voor alles wat zij voor ons betekend 
heeft, vertrouwen wi1 dat zij nu, verenigd met 
haar dierbaren die haar in de dood zijn vóórge
gaan, een voorspraak bij God zal zijn voor ons 
allen. 

Uit dankbaarheid voor uw hartel ijkheid en uw 
meeleven. En ter gedachtenis aan onze goede 
moeder en lieve oma. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen 


