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Zij werd op 19 december 1917 in Over
dinkel geboren. Op 12-jarige leeftijd 
trok zij met haar ouders naar Losser. 
Daar sloot ZiJ haar kerkelijk huwelijk 
op 10 februari 1953 met 

Johannes Cornelis Bruggeman. 
Na een verblijf van slechts twee dagen 
in ziekenhuis de Stadsmaten, stierf zij 
tegen alle menselijke gedachten in, zeer 
onverwachts op 30 januari 1985. 
Zij ontving de ziekenzalving en werd 
na de H. Eucharistieviering in de Maria 
Geboortekerk te Losser op 4 februari 
begraven op het kerkhof aldaar. 

Diep getroffen zijn wij door het plot
seling overlijden van deze lieve vrouw, 
moeder en oma. 
Haar zorgzaamheid kwam naar voren 
in het dagelijks werk in en om het huis. 
In haar bijna 32-jarige huwelijk werkte 
ze hard en met veel liefde voor haar 
man en kinderen. Tijd om te rusten gaf 
zij zich daarbij niet. De tuin en het 
wekelijks bezoek aan haar ouderlijk 
huis waren niet weg te denken. 
Toch gunde ma zich ruimschoots de 

tijd om met familie en kennissen te pra
ten onder het genot van een kopje kof
fie. Ze had graag mensen om zich heen. 
Zij was een gelovige vrouw die iedere 
zondag trouw de kerk bezocht. Ook 
hechtte zij veel waarde aan het jaar
lijkse bezoek aan de St. Gerarduspro
cessie in haar geboortedorp. 
Natuurlijk komt de vraag op ons af : 
"Waaraan hebben we dit verdiend"? 
Het antwoord is niet van hier, maar 
heeft eeuwigheidsbetekenis. De een leeft 
kort, de ander lang, maar God beschikt, 
wanneer de aardse beslommeringen van 
ons wegvallen, om bij Hem te zijn, een 
leven lang, zonder einde, in vreugde 
en zonder verdriet. 
Onze troost bij dit onverwachte 11erlies 
mogen wij vinden in ons geloof, dat 
God haar heeft opgenomen in Zijn 
eeuwig licht. 
Mag zij nu rusten in vrede. 

Voor de blijken van belangstelling en 
medeleven, betoond na het overlijden 
van mijn lieve vrouw, onze zorgzame 
moeder en oma, betuigen wij u onze 
oprechte dank. 

J. C. Bruggeman 
kinderen en kleinkind 


