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In dankbare herinnering aan 

Johanna Engelina Brunink 
sinds 3 augustus 1964 weduwe van 

GERARDUS JOHANNES KEMPERS 

Zij werd geboren op 19 februari 1900 te Los
ser. Na een kortstondige ziekte en na gesterkt 
te zijn door de H. Sacramenten der Zieken. 
is zij nog vrij plotseling op de feestdag van het 
H. Hart 10 juni 1988 in haar eigen omgeving 
ruslig ingeslapen. Op 14 juni d .o.v. hebben wij, 
oa een H. Eucharistieviering in de parochiekek, 
haar ter ruste gelegd op het r.k. kerkhof in 
De Lutte. 

Moeder en oma was een vrouw die weinig eiste 
voor zichzelf. Ze wilde altijd wel wat weggeven 
aan anderen, vooral aan haar kleinkinderen want 
ze was trots op haar grote famllie, 10 kinderen, 
64 kleinkinderen en 23 achlerkleinkinderen. 

Intens genoot zij dan ook altijd van haar gezin , 
geen verjaardag werd dan ook vergeten. 

De fe~stdagen bracht zij bijna alrijd door bij 
haar dochter Lien in Almelo. waar Zt' dan echt 
op vakantie was . Zo heeft zij de laatste jaren 
dan ook genoten van het leven. 

Vroeger moest ze hard werken op de boerderij 
voor haar grote gezin en toch keek ze vaak 

met veel voldoening terug naar deze zware, 
moeilijke en toch ook voor haar een mooie tijd . 

Eenmaal ,·erhuisd naar de nieuwe woning in 
het dorp. kreeg zij het een beetje gemakkelijker. 
alleen de 1.0rg voor haar man bleef, die bijna 
altijd ziek was en die zij tot het laatste mo
ment heeft verzorgd. 

Tevens was het voor haar heel moeilijk en 
zwaar om haar oudste zoon te moeten missen. 

God heeft haar de kracht gegeven. door haar 
rotsvaste geloof om dit te kunnen verwerken. 

Haar laatste wens is dan ook in vervulling ge
gaan die was: geen lange lijdensweg eo thuis 
te mogen sterven temidden van haar huisge
noten, die haar tot hE't laatste moment hebben 
verzorgd en voor wie eigenlijk niets te veel 
was. Annie en Gerhard bE-dankt. 

WiJ zijn dan ook dankbaar dat wij haar zo lang 
bij ons mochten hebben. 

Het sterven van moeder en oma zal een grote 
leegte bij ons achterlaten. zij was een diep ge
lovige hartelijke moeder en lieve oma. 

Moge God haar hiervoor belonen en dat haar 
woord~n van de laatste weken: .Ik wöl dak ·o 
mooi pleetske in'n Hemmel had" ook werkelijk
heid zijn geworden. 

Wij zullen haar niN vergeten en wees nu bij 
vader en Bernhard verenigd in het hemels 
paradijs. 


