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Een dankbare herinnering aan 

Dina Regina Pelle 

echtgenote van 
Gerardus Hendrikus Brughu1s 

Zij werd geboren op 12 januari 1909 te Hen
gevelde. Op de leeftijd van 86 jaar overleed 
zij op 26 oktober 1995 in het Streekzieken
huis Midden Twente te Hengelo, nadat zij op 
een eerder moment in haar leven is gesterkt 
met het H. Sacrament der Zieken. 
Na een Eucharistieviering in de RaphaêVExo
duskerk op 31 oktober 1995 hebben we haar 
te ruste gelegd op de R.K. begraafplaats 1n 
Hengelo. 

We zi1n dankbaar dat we haar zo lang in ons 
midden mochten hebben. Ze heeft de leef
tijd van de hele sterken mogen bereiken. 
Ze was een ijverige vrouw die altijd graag 
mocht werken. Vooral naar de jaarlijkse grote 
schoonmaak keek ze uit. Ook was ze graag 
in de tuin bezig met grasmaaien en het ver
zorgen van de bloemen. Haar grootste hobby 
was borduren en het breien van sokken. 
Behalve voor haar eigen gezin stond ze ook 

altijd voor anderen klaar. In het bijzonder voor 
een klooster in Polen, waarvoor ze zoveel 
sokken heeft gebreid. Veel belangstelling had 
ze voor de kleinkinderen en ze wilde graag 
weten wat ze deden. Toen een aantal jaren 
geleden haar gezondheid minder werd had 
ze moeite om dat te accepteren, vooral om
dat ze het rustiger aan moest doen en veel 
dingen niet meer kon. De laatste jaren vielen 
haar dan ook vaak zwaar. Helaas heeft ze 
haar 50-jarige trouwdag op 11 juli j.I. niet 
bewust kunnen meemaken en werd deze 
dag opgenomen in het ziekenhuis. De laatse 
tijd leek ze weer wat op te knappen en daar
door kwam het afscheid toch nog tamelijk 
onverwachts. Wij zijn bedroefd om haar over
lijden, maar toch dankbaar dat verder lijden 
haar bespaard is gebleven. 

"Ma en Oma, we zullen je missen.' 

Voor uw belangstell ing en medeleven, in 
welke vorm dan ook, tijdens haar ziekte en 
na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze 
moeder en oma willen wij U hartelijk danken. 

G.H. Brughuis 
Kinderen en kleinkinderen 


