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Ter dankbare herlnnenng aan 

CATHARINA MARGARETHA CORNELIA 

BRORING 

weduwe van 

GERHAROUS AOOLFUS BARNIER 

ZIJ werd op 21 januari 1901 In Alteveer (Gr.) 
geboren Nadat zij In de kring van haar familie 
het aserament der zieken had ontvangen, is zij 
op 15 december 1977 in al le rust overleden In 
huize Backenhagen te Hengelo (0). Op 19 de· 
camber hebben we In de 0 . L. Vrouwekerk onze 
God gedankt voor al haar goedheid en liefde 

en haar daarna begeleid naar Usselo 
voor hear crematie 

Alles Is volbracht . Zij werd in haar leven voor 
mooie, maar vaak ook voor heel moeilijke op
drachten geplaatst. Maar ze heeft alles vol· 
bracht en aanvaard, omdat zij heel haar leven 
als een opdracht van God zag. Heel bewust 
heeft zij voor Hem geleefd, gewerkt en ook 
veel geleden. In de oorlog verloor zij een zoon, 
op 6 september 1955 overleed haar man en in 
1969 werd zij getroffen door een zwaar onge· 
luk, waardoor heel haar leven veranderde. 

Met veel geloof en geduld heeft zij haar krul· 
sen gedragen. En ook haar eogen dood heeft 

zij In een jarenlange voorbereiding heel bewust 
aanvaard. Zij wilde haar leven In handen geven 
van God en zo alles volbrengen wat Hoj van 
hear vroeg 

Woj olijven haar gedenken om haar goedheid en 
oefde voor haar man, voor haar konderen en 

kle•nkinderen. We zl)n dankbaar voor haar een
voud, voor haar zorg en haar gebed voor zo
veel mensen. Ze hield heel veel van mensen en 
ze was blij als ze bezoek kreeg. Ze was ook 
heel dankbaar voor de liefdevolle verzorging 
In huize Backenhagen. 

Alles Is nu vo lbracht. Moge zij nu biJ God zijn 
In Zijn woning van licht en vrede en moge zij 
daar onze voorspreekster zijn, heel ons leven 
lang. 

Voor uw blijk van deelnemong, betoond na het 
overlijden van onze lieve moeder, groot- en 
overgrootmoeder, zeggen wij U onze hartelijke 
dank. 

Kinderen, klein· 
en achterkleinkinderen 

Hengelo (0) december 1977 


