
"MIJn taak is volbracht. 
uw orn:Jertmge liefde moet blijven" 

Hermina Christina Braamhaar-Slot 

weduwe van 
Hendrikus Antonius Braamhaar 

op de leeftijd van 87 jaar. 

ZiJ werd geboren in Bornerbroek op 
21 augustus 1910 en overleed, na getroost te Z1Jn 

door het H. Sacrament der Zieken, in het 
Twenteborgziekenhuls te Almelo op zondag 

14 december 1997. Op woensdag 17 december 1997 
hebben we afscheid genomen van moeder 

t11dens de begrafenisplechtigheid in de 
H. Stephanus-parochiekerk te Bornerbroek. 
En hebben haar te ruste gelegd op de R.K. 

begraafplaats aldaar. 

N.a een werkzaam leven met voor· en tegenspoed 
ging de gezondheid de laatste tijd langzaam achteruit. 
Vooral de laatste dag vocht ook deze vitale vrouw 
een vergeefse stri1d 
Omnngd door haar kinderen en kleinkinderen onlVlng 
ze het H. Sacrament der Zieken in het z1ekenhu1s en 
overleed enkele uren daarna, in de vroege morgenu· 
ren 
Haar leven stond in het teken van haar gezin. Met alle 
inzet trachtte moeder immer haar zes kinderen, onder 
soms moeil11ke omstandigheden, goed op te voeden. 
Ze was bijzonder plichtsgetrouw en probeerde via 
haar oprechte geloof iedereen te laten delen In het 
gevoel van saamhorigheid 

B1J de voortdurend veranderende normen en waarden 
van het leven had moeder wel eens moeite met mo· 
deme opvaningen. Maar zij probeerde altijd iedereen 
in z11n of haar waarde te laten en respect te tonen. En 
deed haar verwondering of misnoegen dan al met 
meewarig hoofdschudden of met een droge opmer· 
klng. Ook was zij getekend door verdnet en lieten het 
verlies van haar man en oudste zoon diepe littekens 
na. Maar zij putte kracht uit haar geloof 1n God, on· 
danks dat ze soms geen antwoord kreeg op haar on
gestelde vragen. 
Moeder was soc1aal·voelend, vrijgevig en trots op 
haar kleinkinderen Met een kwinkslag en opmerkin
gen '1n de hang naar vroeger' dwong ze respect af bij 
iedereen in haar omgeving. Haar betrokkenheid bij 
het wel en wee van de kinderen en kleinkinderen was 
spreekwoordelijk. Getrouw ging ze tot op hoge leeftijd 
weketijks naar de kerk, ondanks haar handicap bij het 
lopen. Het blaad1es vouwen (voor hel Brooksblad) 
was een wekeliJkSe plicht die ze biJna tot haar dood 
trouw vervulde. ZIJ laat m het huis. waar ze zo'n 12 
jaar bij haar dochter Gerda en haar gezin woonde, 
een grote leegte na. Ondanks alle beperkingen was 
het wederzijdse respect en begrip voor de situatie 
een basis voor redelijk harmonieus samenwonen. 
Moeder 'wilde wel 100 Jaar worden', het is haar niet 
gegeven. Maar ons aanvankelijke verdriet is ver
mengd met dankbaarheid. Want een diep geloVtQ 
mens, die weinig voor zichzelf eiste, 1s gestorven en 
zal haar geluk 1n het Hiernamaals vinden. Vanuit deze 
troost moeten wij de draad van het leven weer oppak· 
ken. 

Wij willen u hartelijk danken voor alle bl11ken van me· 
deleven na het overlijden van onze moeder en oma. 

Kinderen en kleinkinderen 


