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In dankbare herinner•ng 

Gerarda Josephina Kreuwel 
weduwe van 

Hermanus Antonius Braakhuls 

Z11 werd eeboren te Geesteren op 
25 februari 1920 en overleed voorzien 
van de H. Sakramenten der zieken te 
Geesteren op 19 auiustus 1987. De 22e 
augustus d.o. v. werd zij op het r.~. 

kerkhof te Geesteren begraven. 

Waarom ik 1 Een vraag d•e 1e iezelf vaak stelce 
als ie weer een te&en>lag te verwerken kree2. 
Toch v. erd deze vrui naar de aátergrond ae
droneen als 1e ie kinderen, kleink11'deren, tuin, 
huis, famil•e, buren, vrienden en kennissen om 
• e heen zaa. Die elemente" 1n je leven, samen 
"1et 1e rouvast geloof "' jezus hebben ie uit de 
diepste dalen omhooaaebracht, 1e levensvreugd" 
en levensmoed aeeeven, keer op keer. Je moest 
reeds, na nOi ieen zes jaren huwel1Jk je man 
verliezen, ie JOl'iSte kind moest l'Og worden ge
boren. Een man waarvan je zei: "Die foine zes 
iaar rret hem is voor m1J voldoende voor het 
hele verdere leven". De opvoeding van4 kinderen 
die teeehJk 1n de kinderjaren en aaos'u1tend in 
Ce p~bertCl!Sjarer kwamen, ~.eeft JOU veel zoreen 
tegevel' Je Opvoedll'iSc!oel V.'aS • "Ik l°'OOp d~t 

ze eoed ter~ht komen". Nou moeder. wi1 zijn 
o:oed terecht gekomen, dank ZIJ JOU fe hebt 
daarraast ons het voorbeeld geaeven van hoe ie 
rret warmte. liefde en belangstellina om moet 
aaan met ander~ mensen. Je f\1et meer voelen 
dan een ander. Ook liet je ons zien hoe mooi 
de natuur wel niet was Vaak moesten we met 
JOU de tuin in om te k11ken hoe mooi atles er 
wel niet bij stond. Moeder, er laaen voor jou 
nog zulke mooie dinaen in het verschiet, je had 
er nog zo'n zin in. je wilce de kleinkinderen 
waar je zo graaa en zo veel mee speelde nog 
zien opgroeien. Helaas, het laatste dat was te 
d•ep. Een fatale ziek te zorade er voor dat Je 
niet meer uit het dal omhoog kon komen. Toch 
bleef je t1Jéens ie z•ekte ie belangstellini en liefde 
voor anderen behouden. fen wens van jou was 
om thu's te sterven. Op 19 augustus om 2.45 uur 
kwam aan je lijden tn elnd . 

We we"sen 1e oe eeuwiae rust. 

Voor uw medeleven en belanas1ellin11 tijdens de 
ziekte en het overlijden, zegaen WIJ U hartelijk 
dank 

Kinderen en 
kleu>ktnderen Braakhuis 


