
Dankbaar denken wij terug aan 

THERESIA CATHARINA 
KLOPPEN BORG 

weduwe van 
JOHANNES BERNARDUS BRUINS. 

Zij werd geboren te Enschede, op 
3 juni 1907. - Gesterkt door het 

Sacrament van de zieken, is zij over-
leden op 1 oktober 1987 in het ver

pleeghuis 't Kleyne Vaert, Enschede. 
Na de Uitvaart in de Ariënsgedachte
niskerk op 5 oktober, hebben we haar 
naar haar laatste rustplaats begeleid. 

We zullen moeder, oma, in herinne
ring houden als een hartelijke, be
zorgde en diepgelovige vrouw. 

Naast de zorg voor haar eigen gezin 
nam zij ook de zorg op zich voor opa. 

Zij leefde mee met andere familie
leden en nooit deed iemand vergeefs 
een beroep op haar. 

Naast ongetwijfeld vele gelukkige 
jaren, zijn pijnlijke situaties haar niet 
bespaard gebleven. 

Het verdriet om het verlies van haar 
drie kinderen door de dood. 

De oorlogsjaren, waarin zij, omdat 
vader in het concentratiekamp zat, 

lange tijd alleen was met de zorg voor 
haar nog kleine kinderen. - En later 
de zorg voor vader, omdat zijn ge
zondheid veel te wensen overliet. 

Na zijn overlijden heeft moeder nog 
enkele jaren kunnen genieten totdat 
zij, in 1982, zelf plotseling ziek werd. 

Haar laatste levensjaren moest zij 
doorbrengen in het verpleeghuis, 
waar zij een liefdevolle verzorging 
ontving. - Door haar groot geloof en 
vertrouwen bleef zij echter met grote 
wilskracht in het leven staan. 

Meelevend met haar kinderen en 
kleinkinderen, dankbaar voor al hun 
lieve en kleine attenties. 

Hoewel zij niet meer kon praten, 
straalde zij iets uit, wat ons allen deed 
denken, of zeggen net als opa: 
"Moeder, oma, U bent goud waard". 
Wij zullen haar missen, maar de dank
baarheid en de goede herinneringen 
zullen groter zijn dan ons verdriet. 
Wij vertrouwen haar biddend toe aan 
de HEER VAN ALLE LEVEN! 

Uit dankbaarheid voor Uw meeleven 
en ter gedachtenis aan haar. 

FAMILIE BRUINS. 


