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In dankbare herinnering aan 

Anna Theresia Gaitz 

echtgenote van 

WILHELMUS HENDRIKUS DE BRUIJN 

Zij werd geboren op 25 juli 1914 te Pilisvörösvar 
(Hongan1e) en overleed, gesterkt door het Sa
crament der Zieken, op 8 februari 1996 in het 
Verpleeghuis Het Wiedenbroek te Haaksbergen 
De H Eucharistie b11 haar uitvaart werd gevierd 
op 12 februari in de Goede Herderkerk te En
schede, waarna de crematie volgde te Usselo. 

Als zevenjarige kwam Anoeska uit Hongarije 
naar Nederland, waar zij in Oldenzaal door lief
devolle pleegouders werd opgenomen. Zij ging 
naar haar schooltijd zich bekwamen in het kap
persvak en Annie, zoals nu in Nederland haar 
roepnaam luidde, was een geliefde kapster. 

In 1944 trouwde zij met Wim de Bruijn en zij wer
den de ouders van drie kinderen. In haar geluk
kig huwelijk was zij dOOf haar zorgzaam en zacht 
karakter een heel lieve moeder en op latere leef
tijd voor haar zeven kleinkinderen een kindvrien
delijke oma. Zij was de spil van haar gezin, was 
altijd aanwezig en leefde heel intens mee met 
het lief en leed van haar dierbaren. Op heel 
feestelijke wijze mocht het echtpaar de Bruijn het 
gouden huwelijksfeest vieren. 
Zij was een heel vrome christen en vooral haar 
verering van Maria gaf aan haar geloofsleven 
steeds nieuwe impulsen. 
Juist in de moeilijke laatste levensjaren van veel 
ziekte wist zij zich gesteund door de liefde van 
haar dierbaren en door de kracht van haar een
voudig geloof. Zij werd liefdevol verpleegd in Het 
Wiedenbroek, waar zij 1n alle rust en vrede haar 
lange leven van 81 jaar voltooide. 
Moge zij nu voor alllJd leven in de liefde van 
Gods Vaderhuis op voorspraak van de Moeder 
Gods Maria. 

Voor uw meeleven tijdens de ziekte en na het 
overlijden van mijn innig geliefde vrouw, onze 
zorgzame moeder en oma zijn wij U zeer 
dankbaar. 

W. H. De Bruijn 
Kinderen en kleinkinderen 


