
Ter dankbare herinnering aan 

Hanna Alberta Koebrugge 

Zij werd 30 maart 1909 geboren te Vriezen
veen. Na het sacrament der zieken ontvangen 
te hebben overleed zij zondag 18 dec. 1977 
in het P.l.Z. te Almelo. De uitvaartdienst vond 
plaats in de parochiekerk St. Antonius-abt t~ 
Vriezenveen op woensdag 21 dec., waarna ZIJ 
aldaar op het katholieke kerkhof werd b(!gra
ven 

Op haar moeders verjaardag is ze gestorven 
ook ongeveer op dezelfde wijze. Daar had 
ze altijd al zo'n idee van. Verder viel van haar 
op, dat ze nooit opviel. Buitenshuis zag men 
haar niet tenzij in de kerk. Binnenshuis was 
ze overal zorgend en beredderend aanwezig. 
Ze ging zo op in 't zorgen voor anderen, dat 
ze aan zichzelf niet toekwam. 's Morgens 
stond ze het eerst op om vast voor de hotel
gasten te zorgen en 's avonds ging ze het 
laatste naar bed, omdat er altijd nog wel iets 
gedaan moest worden, voordat ze haar taak 
als beëindigd beschouwde. Door die bedrij
vigheid kwam ze er niet toe rustig bij je te 
gaan zitten praten, want haar handen zoch· 
ten altijd wel een bezigheid. Door dat alles 
ontdekte ze veel mooie dingen van het leven 
te laat. Ze was al 65 jaar, voordat ze een keer 

op vakant:e ging en dat was voor haar een 
openbaring. Daarna genoot ze intens van de 
drie vakanties, die ze meemaakte. Bij die ge
legenheid kwam ook haar humor en komieke 
aanleg aan het licht. Het was nooit bij haar 
opgekomen, dat vakantie en andere mooie 
dingen van het leven ook voor haar bestemd 
waren. Wat was ze niet gek met de tweeling 
ir hu's. Die hebben als twee zonnetjes het 
laatste jaar van haar leven verlicht Ze wilde 
dan ook nog graag leven. En met een a.s. 
verhuizing zou ook voor haar een wat rusti
ger tijd aanbreken. Maar ze voelde aanko
men, dat ze het niet meer zou maken. Of 
durfde ze het niet aan om straks tijd te heb
ben voor zichzelf? In elk geval zei ze de laat
ste tijd dikwijls: ik geloof niet, dat Ik nog in 
het andere huis kom. Hartkrampen kondig
den zich telkens aan. Zij bleef echter bezig 
Totdat opeens het einde er was. Ze besefte 
het en aanvaardde het met een onverwachte 
kalmte. 
Moge ze nu bij God de rust vinden, die ze 
op aarde nooit heeft durven genieten. 

Voor uw deelneming bij het overlijden van 
onze zus, schoonzus, nicht en tante, zeggen 
wij u hartelijk dank. 

De fam. Koebrugge 


