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In dankbare herinnering aan 

Maria Gesina Brulns 

Sinds 17 januari 1996 weduwe van 
Johannes Wilhelmus Kerver. 

Geboren te Erica 7 maart 1907. 
Overleden te Enschede 31 januari 1999 

O.z'-k• 
Verder van de wereld weg 

811<8 dag 'n b9etje 
dichter naar de hemel toe 

elke dag 88n tr88tje. 
T. Hermans 

Deze woorden zijn zeker van toepassing op de 
laatste levensjaren van onze lieve moeder en 
oma, want tijdens haar ziel<bed van ruim 4 jaar 
moest ze elke dag iets inleveren van haar 
gezondheid, tot ze uiteindelijk in de late namid
dag van 31 januari hel laatste tr86tje heelt 
beklommen. Oireet na de ziekenzalvi"9 en 
handoplegging door de priester Is zij rustig Inge
slapen. 
Een lieve zorgzame moeder en oma is niet 
mHr. Zelfs tijdens haar ziekte bleef ze bezorgd, 
maar vooral danllbaar voor elke kleine altentie 
of bezoekje. maar vooral voor de liefdevolle ver
pleging zowel in hel ziekenhuis als in de 
Cromhofl. 

Haar levensweg ging niet a•IJd over rozen. De 
zorg voor 6 kinderen was lang niet allijd gemak
keUjk. Maar ze h86ft <dl mooie momenten 
gekend. Hoogtepunt was vooral hel bezoek aan 
Zuid-Afrika. Drie keer heeft ze samen met haar 
man deze verre reis gemaakt. Het 60 jarig 
huwelijksfeest en haar 90ste v91jaardag waren 
momenten waar ze intens van heelt genoten. 
Het hoogtepunt in de doordeweekse beslomme
nogen was het btJWonen van de H. Mis op zon
dag in de Pauluskerk. Een vast plekje In de 
bank. Een rustpunt waar ze samen kracht von
den om verder te gaan. 
Een kaarsje bij Maria werd nooit vergeten, want 
ze was een grote Mariavereerster en daar vond 
ze troost als ze het moeiijk had. 
Wij voelen ons getroost met de gedachte, dal zij 
zich nu geborgen mag voelen bij Pa In Gods 
Vaderhuis. 
Bedankt lieve moeder en oma voor alles wal u 
voor ons hebt betekend. We zijn trots, dal we u 
als moeder en oma mochten hebben. 

RUST IN VREDE. 

Voor uw belangstelling en medeleven tijdens de 
ziekte en na het overlijden van onze Ueve moe
der en oma zeggen wij u haltelijk dank. 

Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen 


