
Ze wilde er geen woorden aan vuil maken en vond plezier 
in wat ze nog wel kon. Onlangs oefende ze zich voort te 
bewegen in een elektrisch wagentje. Ze zei dat ze rijles 
had en blij was haar vrijheid weer terug te hebben. 

Moeder kende geen angst en genoot tot de laatste 
minuut van haar leven. Ze moest zich vaak aanpassen, 
maar zou nooit iets doen dat ze echt niet wilde. Als ze het 
ergens mee oneens was. werd dat in een rake opmerking 
verwoord. Ze kon dat zo innemend dat ze ieders sym
pathie behield. 

Haar geloof kende geen dogma's of bekrompenheden en 
ze hechtte weinig aan voorb11e vormen. Ze maakte haar 
eigen keuzes vanuit een zuiver gevoel voor wat goed was. 
Ze straalde een natuurlijk gezag uit en had zelden moeite 
haar positie te bepalen. Een lieve, evenwicM1ge en w11ze 
vrouw die geen dag zonder glimlacn kende, 1s na een lang 
en harmonieus leven gestorven. We zullen haar missen. 

Wij, kinderen en kleinkinderen, danken u dat u met ons 
afscheid van haar hebt willen nemen. 



Ik zag &en vrouw, die schreed 
alsof ZIJ n00tt zou sterven 

~ Aoland·Holsl 

In herinnering aan 

Maria Christina ten Brummelhuis-Hendriksen 

• 15 augustus 1911 t 15 april 1999 

echtgenote van H.F. ten Brummelhuis 
t 27 maart 1998 

Zij werd geboren in Hengelo en groeide op met haar moe
der en drie zussen; tiaar vader overleed toen ze nog maar 
drie iaar oud was. Ze werkte op de tekenkamer bij Sterk 
tot aan haar huwelijk in 1942. De oorlog dwong haar m 
Delden te wonen en, hoewel er lang enig heimwee naar 
Hengelo bleef. 1s ze er haar verder'! leven gebleven. 

Drie Jongens en drie meisjes werden in het nieuwe gezin 
geboren. Wij herinneren ons vooral hoe vanzelfsprekend 
haar aanwezigheid was. Ook al zagen we dat er altijd wel 
gewassen. gestreken, gemangeld, gestopt, geborduurd, 
vermaakt of genaaid werd, pas later konden we ons een 
voorstelling maken van de zwaarte van de last voor zes 
kinderen tegelijk verantwoordelijk te zijn. Voor ons was ze 
een warme moeder en wij merkten dat ze gelukkig was 
met haar kinderen. Die houding moet ons vertrouwen in 
het leven hebben gegeven en heeft de durf om iets nieuws 
of avontuurli1lls te zoeken aangewakkerd. Haar invloed 

ging dieper dan wijze lessen en verstandige woorden kun
nen re:ken. Door haar beschermende aanwezigheid kon
den wij ons met zelfverzekerdheid en in vrijheid ontplooien. 

Ze trok er graag op uit, waardoor ze al vroeg buiten de 
grenzen van Twente kwam. Eerst per flets, later per auto 
en vliegtuig. Ze wist vader, die aan huis en haard gehecht 
was, enthousiast te maken voor nieuwe vakantiebestem
mingen. Haar leven lang heeft ze het plezier in reizen be
houden. Ook al kon ze de laatste liJd bijna niet meer lo
pen, ze verheugde zich nog op een bootreis in de komende 
zomer. 

Toen ze vnje tijd kree~ bleek haar liefde voor bloemen en 
vooral haar kunde m het borduren van kleden. Velen heb
ben van haar een fraai tafelkleed gekregen. dat altijd de 
bewondering van gasten wekt en de herinnering aan haar 
levend houdt Ze was een oma op wie alle kleinkinderen 
dol waren. Ze kon intens plezier beleven aan spelletjes 
als kaarten en rummikub. 

Ze bleef geheel 1n het heden leven en keek elke dag voor
uit. Daarmee hield ze vaders aandacht voor het verleden 
in evenwicht. En ze klaagde bijna nooit. Na vaders dood, 
vond ze de energie om verder te gaan. Ook al namen haar 
krachten door een langzaam oprukkende ziekte af, ze 
besloot zelf naar het verzorgingshuis te gaan en koos 
vertrouwde dingen uit om haar eigen sfeer bij zich te 
houden. 

Lichamelijke gebreken trad ze met realiteitszin tegemoet. 


