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Ter dankbare herinnering aan 

Maria Gesina Pol 
weduwe van 

Gerardus Oude Breuil 

ZiJ werd op 6 auguSlus 1921 geboren in Almelo Voornen van het 
H Sacrament der zieken overleed z11 na een slopende ziekte op 
25 februari 1992 in Albergen Nadatw1j 1n een gezongen uitvaart in de 
St Pancrat1uskerk te Albergen op 28 februari d o.v. afscheid van haar 
hebben genomen, hebben Wlf haar lichaam ter ruste gelegd op het 
paroch1ele kerkhof aldaar. 

Tussen de geboorte en het sterven van moeder hgt een zorgzaam, 
arbeidzaam en godsd1enst1g leven. Zorgzaam, omdat zit ZlCh alt1rd ten 
volle heeft ingezet voor de personen die haar omringden. Met name 
voor haar op 5 maart 1988 overleden echtgenoot Gerard, met Wie z11 
ruim 40 1aar hef en leed heeft gedeeld en haar drie kinderen, !Wee 
schoondochters, schoonzoon en zeven kleinkinderen. Arbeidzaam. 
omdat ZIJ vroeger d11ekt na de lagere school aan het werk ging in de 
textiel en na haar huwelijk samen met vader ten volle op ging 1n het 
werk op de boerderij, het werk dat tevens haar hobby werd. Godsdien
sug, omdat ZIJ trouw haar kerkelijke plichten vervulde. Vooral Maria 
kreeg haar speciale aandacht. Dat zij oprecht geloofde in een leven na 
de dood, bhtkt ook urt het feit dat ZIJ graag bewuS1 de toediening van het 
Sacrament van de Zieken Wiide meemaken. Deze v1enng vond op 
woensdag 19 februari aan haar 21ekbed plaats 

Hoe gehecht ook aan het boerenwerk. toen de gezondheid van vader 
op het einde van de zeventiger 1aren te wensen overliet. besloten 211 
het kalmer aan te doen. Tot op haar ziekbed bleef zij echter 
geinteresseerd in alles waar zoon Hennie op het bedrijf mee bezig 
was. Hoewel moeder eigenlijk veel te vroeg 1s heengegaan, heeft zij 
toch nog van een welverdiende oude dag kunnen gemeten en had ze 
de hJd zich meer be21g te houden met de kinderen en kleinkinderen. 
Vooral de kleinkinderen - ze vond helrammer dat ze met meer van hun 
toekomS1 kon meemaken - hadden een speciaal plaatsJe 1n haar hart 

Een grote hobby was het llfe1en van sokken en truien voor hen. 
Daarnaast keek zij ah11d btrzonder uit naar de zondag wanneer de 
kinderen en kleinkinderen op bezoek kwamen. Zij had dan alles prima 
voor elkaar. mets was tewel en alles mocht. Kenmerkend voor haar 
was ook dat ZIJ er ah1Jd graag bijzonder verzorgd uit wilde zien. 
Daarnaast kon ze intens gemeten van alles wat groeide en bloeide. Ze 
was dan ook vaak inde tuin te vinden De bloemen en planten 1n haar 
woning kregen regelmatig een ander plaatsre. 
Een groot verlies voor haar was het overlijden van vader. Toch 
probeerde z11 hierna zo goed als mogelijk de oude draad van het leven 
weer op te nemen. Een nieuwe tegenvaller was er voor haar in 
september 1990. toen ZIJ te horen kreeg dat ze geopereerd moest 
worden aan een kwaadaardige ziekte. Dok dit ongemak w1S1 21j op 
VOOrtreffehjke w11ze te overwinnen. 
Moeder was met alleen een gelovige, liefdevolle en zorgzame 
echtgenote. moeder en oma. maar vooral de laatSle t11d bleel< dat ze 
ook nog bijzonder hel<flaft1g was. Ondanks het feit dal ze op 281anuari 
Jl. van de artsen te horen kreeg dat ze origeneesJ11k 21ek was en met 
lang meer te leven had, accepteerde ze <it op bewonderenswaardige 
wiJZe. Na het even te hebben verwertct, gaf ZIJ direkt aan nog het beste 
van haar laatSle levensdagen te willen maken. Zonder te klagen. 
onderging ze dat ze Sleeds zvvakker werd Haar zorg bleef steeds naar 
een ander uitgaan. Dat zij u1te1ndehJk vredig kon inslapen 1s ongelWIJ
feld een beloning geweest voor haar dappere gedrag, een gedrag 
waarurt iedereen lering kan trekken. 

W1J ziJn dankbaar dal moeder tot aan haar dood 1n ons midden kon 
bhrven en Vinden het fi1n dat w11 door haar te verzorgen iets terug 
konden doen voor alles wat ze voor ons heeft betekend. Er zal een S11lte 
achterblijven nu ze ons heeft verlaten Vanuit haar en ons geloof 
bidden w11: "Goede God neem haar op in uw eeuwige leven en helde 

Voor uw belangstelling t11dens haar ziekte en uw medeleven na het 
overlijden van onze moeder en onze oma, zeggen WIJ oprecht dank. 

Albergen, februari 1992 
Broekz11deweg 32 

Kinderen en kleinkinderen 


