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Eens komt het weerzien 
in een grenzeloze liefde. 



Dankbare herinnering aan 

Elizabet Katriena Maria 
Mazenier 

Ze werd te Erica geboren op 1 juli 1923. 
Ze trouwde 24 juli 1943 met Bernardus Henderikus 
Bruins, van wie zij sinds 28 april 1994 weduwe was. 
In de slechte tijd verhuisde de familie Mazenier naar 
Twente. Alleen Lies bleef hier; het was hard werken, 
zwaar werk, in het veen, in de fabriek en bij de boer. 
Naast de zorg voor het gezin was er ook de zorg voor 
het vee; ieder moest meehelpen. 
Ze was een zorgzame moeder, een lieve oma. 
Ze hield erg veel van bloemen en een mooie tuin, dat 
was voor haar ontspanning. Ze genoot ervan. 
De laatste zes jaar woonde ze in "De Bente"; was in 
die tijd negen keer in het ziekenhuis, want ze was be
hept met vele ziekten; klaagde niet; sprak weinig over 
zichzelf; was ergens hard; een gesloten karakter. 

Na de dood van haar Berend moest ze alleen verder. 
Ze was eenzaam maar wist er zich stil doorheen te 
slaan. Ze mocht graag lezen; het rummicup-spel was 
een grote afleiding; de kerkradio een troost en steun. 
Herfst 1994 heeft ze nog een reis gemaakt met de 
Zonnebloem. Daar heeft ze van genoten. Brand en 
wateroverlast in "De Bente" gaven een terugslag. 
Intens bedroefd gaf dit alles haar een gevoel niet zo af
hankelijk te zijn. Het gaf haar kracht en moed om te 
vechten, jezelf niet af te schrijven. 
"Ik moet hetzelf ook kunnen". 
19 januari ging ze - doodmoe - naar het ziekenhuis. 
Zwaar werden die laatste weken, want ze voorvoelde 
dat het niet goed kwam. Want zei ze: "Ik weet niet of 
ik weer in mijn huisje kom" en later: "Als ik er niet 
meer ben" etc. Haar verstand was helder tot ze door 
een infarct in coma raakte. Ze ontving het Sacrament 
van de Zieken en gaf 10 dagen daarna op 5 februari 
1995, haar leven terug in de hand van haar Schepper. 
Op 9 februari werd ze, na een Eucharistieviering ten 
afscheid, bijgezet op het R.K. kerkhof te Erica. 
Voor de 2e keer binnen een jaar, worden we door 
droefheid overmand door intens verdriet nu ook on
ze ma en onze oma van ons werd weggenomen. 
Maar we zijn ook dankbaar en in onze herinnering 
leeft ze verder, wanneer we naar haar wens en woor
den doen: "Bij elkaar blijven en elkaar steunen". 
We weten onze moeder en oma veilig in de hand van 
de Eeuwige. "Hij, die rust en vrede is voor altijd". 

Voor uw blijken van medeleven in de dagen van haar 
ziek zijn en nu na haar heengaan, danken 

De kinderen en kleinkinderen 


