
Met eeroied willen wij liefdevol blijven 
denken aan 

Christina Gerarda Reehuis. 
Meer dan 20 jaar weduwe van 

Johannes Peter Gerhard Brands. 
Zij werd op 9 maart 1908 te Losser gebo· 
ren. Gesterkt door het sacrament van de 
zieken is zij van ons heengegaan op 24 
november 1988. Na de Eucharistieviering 
op 28 november hebben we haar bij haar 
man te rusten gelegd op het parochiekerk
hof te Losser. 

De volksmond noemde haar Stien Brands; 
haar naam was een begrip geworden. Op 
de twee terreinen waarop zij zich bewoog 
was zij een indrukwekkende vrouw. Op de 
eerste plaats in haar gezin. Zij was een 
moeder en later een oma, in hart en nieren. 
In beide gevallen ging het r.ooit om haar 
zelf, altijd om haar gezin en later de ge
zinnen van haar kinderen. 
En naast haar grote gezin, waar ze na de 
dood van haar man grotendeels alleen voor 
stond, heeft zij haar zorg en belangstelling 
ook laten uitgaan over de grenzen van haar 
eigen deur. Zeer velen hebben veel aan 
haar te danken. Zi1 was een luisterend 
oor en een vraagbaak voor iedereen die 
op haar een beroep deed. 

Gelukkig is dat vele werk ook rijl<elijk ge
waardeerd. In 1982 mocht ze de kerkelijke 
onderscheiding Pro ecclesia et Pontif.ce 
ontvangen, met daarnaast de Orde van Ver
dienste van de Katholieke Bond van en voor 
Ouderen. Toen ging ook één van haar 
grootste wensen in vervulling : een reis naar 
Lourdes. Daar lag de bron van haar inspi· 
ratie. Een zeer grote Mariavereerster was 
zij en een zeer gelovige vrouw. Niet voor 
niets was zij een der stuwende krachten 
achter de bouw van de Sacramentskerk in 
de Glane. Gastvrij als zij was, zal de Heer 
zelf nu haar ontvangen en haar voorgaan 
naar een vrede die eeuwig zal zijn. 
Bedroefd en dankbaar blijven w1J achter. 
In haar geest zouden wij willen verder gaan, 
samen. 
Bedankt voor alles. 
Tot bij God. 

Uw meeleven de laatste periode van haar 
leven, uw aanwezigheid bij haar uitvaart en 
begrafenis zijn voor ons een grote steun 
geweest. Wij ziJ11 u daar zeer dankbaar 
voor. 

Haar kinderen. 


