
In dankbare herinnering aan 

Jantje Annigje Brouwer 

weduwe van Hendrik Schutte 

Zlj werd geboren op 27 juli 1913 te Bussum en 
overleed in het ziekenhuis te Enschede op 

25 oktober 1995. 
De H. Eucharistieviering bij haar Uitvaart werd 
gevierd in de Goede Herderkerk te Enschede 

op 30 oktober, waama zij 
begraven werd op de Costerbegraafplaats 

aldaar. 

In de stilte van de nacht is onze alleriletste 
moeder en oma overgegaan naar het eeuwige 
leven. Want zo was haar geloof en vanuit dit 
geloof heeft zij haar lange leven van 82 jaren 
op aarde geleefd en gewerkt. Meer dan 40 jaar 
is zij in diepe verbondenheid getrouwd geweest 
met Hendrik Schutte en zij werd de moeder van 
vier dochters en één zoon. Haar leven is altijd 
vol zorg geweest voor haar dierbaren: zij offer
de zichzelf geheel op aan het welzijn van haar 
man en kinderen. 

Blijmoedig en onvoorstelbaar trouw bleef zij in 
haar zorg voor haar 'zorgenkind' Jan: zij liet die 
zorg aan niemand anders over en voelde dit als 
een blijvende levensopdracht 
Voor haar kleinkinderen was zij een allerliefste 
oma: zij had hen graag bij zich in huis en voor 
hen was een bezoek aan oma steeds een feest. 
Zij was een vrouw die steeds uit was op vrede 
en verzoening: haar karakter kon geen onenig
heid verdragen en liet haar steeds de midden· 
weg vinden. 
Zij voelde zich thuis in haar parochiekerk sa· 
men met Jan: haar diepe verering van de 
Moeder Gods Maria was voor haar tevens een 
krachtbron om zo'n goede moeder en lieve oma 
te zijn. 
Nu zij zo in vrede gestorven Is, blijft een diepe 
dankbaarheld allen vervullen die haar zorgende 
liefde hebben ervaren. 
Moge zij op voorspraak van Maria voor altijd le
ven in Gods Vaderhuis. 

Voor Uw meeleven na het overlijden van onze 
lieve moeder en oma zijn wij U zeer dankbaar. 

Kinderen en kleinkinderen 


