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In Memoriam 



Wilt on uw gebeden bliJven gedenken 

Anna Maria Catharina Brüeker 
Zo werd geboren on het Aamsveen, gomeente 
Lonneker 9 maart 1913. Z oJ sloot haar kerkeh!k 
huweliJk op 20 1uno 1936 te Glanerbrug met 

Bernard Elfrink. 
Meerdere malen ontvong ZIJ de ziekensakramenten. 
ZoJ H3S slechts droe dagen in ,.de Stadsmaten", 
toen ZIJ daar rustig en vredig stoer! op 1 novem
ber 1979. Op het kerkhof van de Maroa Geboorte 
paroehoe te Losser werd zij begraven 6 nov. 1979. 

Men zou verwachten, dat iemand, die 26 jaren 
tang b•l~mm~rd wordt on de ademhatong, noet veel 
plezoer on het leven kent. Of is het zo, dat men 
.oog" moet hebben voor man en kinderen, voor 
de roJke schepping, waarin bloem en plant ons 
opvroliJken, voor de tuon, waarin men zelf mag 
zaaoen en planten, voor God, ooe daar over ons 
werk de wasdom geeh. voor de hobby's va , de 
konderen, waar men d• behulpzame hand kan reo. 
ken ? Feot os, dat Anna sterk met oedereen mee
leefde en nog graag langer had wollen leven, om· 
dat Joseph nog moederlijke zorg kon gebruoken. 
Tevens dacht zo1 ook aan haar man en de andere 
zes konderen. WIJ kunnen zelfs beweren, dat 
Anna langer heeft geleefd, omdat zij zo buoten• 
gewoon door haar man werd verzorgd. Samen 
uot en samen thuos, ook in de moeoliJke tevens 
perooden. 
Heer, woJ lezen on de H. Schrift (Wo1sheod 3·6), 
dat goud beproefd wordt in de smeltkroes maar 
dat het als .en brandoffer ooor U aanvaard wordt. 
Kan dat ook •oor Anna? Mag ZIJ nu on loefde 
bij U bliJven ? 

Voor de bliJken van belangstellong en meoe· 
leven, betoond na het overlijden van mo1n lieve 
vrouw, onze zorgzame moeder en oma, be· 
wogen WIJ u onze oprechte dank 

B E,fronk 
konderen en k1eonkonoeren 


