


Dankbare herinnering aan onze zorgzame 
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en fijne oma 
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weduwe van 
Antonius Marinus Bruggeman 

Moeder is geboren te Luttenberg op 17 juli 
1912. 
Na een kortstondige, slopende ziekte Is zij, 
gesterkt door het Sacrament van de Zieken, 
overleden te Deventer in het St. Geertrul
denzlekenhuls op zaterdag 11 mei 1985. Wij 
namen afscheid van haar tijdens de Eucha
ristieviering op woensdag 15 mei 1985. 
Daarna hebben wij haar bij vader te ruste 
gelegd op het r.k. kerkhof te Haarle. 

Het valt ons erg zwaar om nog maar vier maan
den na het sterven van vader, ook van onze fijne 
moeder afscheid te moeten nemen. We waren er 
nog maar ternauwernood aan gewend dat vader 
er niet meer was . Moeder leefde weer op en 
maakte allerlei plannen voor de komende tijd . Wij 
konden met de paasdagen niet vermoeden dat zij 
in het ziekenhuis terecht zou komen en dat haar 
leven zo snel afgebroken zou worden. Ook zijzelf 
wilde vermoedelijk niet de ernst ervan inzien. In de 
eerste weken had ze het over alles wat ze met va
der had meegemaakt, hoe ze hem tot het eind 
had verzorgd . Het verleden, maar ook de toe
komst "Ik ben er zo weer, maar je hoeft geen slin
gers op te hangen". Ze gaf nog opdracht voor de 
moestuin. Maar het heden, haar situatie van dit 

moment, bestond voor haar niet. Voor haar eerste 
operatie heeft zij heel bewust het Sacrament van 
de Zieken ontvangen. Die nacht hebben we de 
laatste woorden van haar gehad. 
De dagen daarna hoopten we op herkenning en 
dat ze er weer door zou komen, maar dat heeft 
niet zo mogen zijn. Zo was het afscheid van haar 
moeilijk . Het was sneu voor haar, die we zo heel 
anders gekend hebben: altijd vol zorg, 's morgens 
vroeg op om gauw het werk af te hebben, want 
dan had ze tijd voor de kinderen, die konden ko
men. Ze was een en al belangstelling voor ieder, 
leefde volop mee. Menig kaarsje heeft ze aange
stoken voor een examen of iets moeilijks. Zelfs in 
het ziekenhuis leefde ze met anderen mee. Maar 
zelden zou ze in haar leven vergeten de kinderen 
en kleinkir,deren uit te zwaaien. Allen kenden we 
haar bekende snoeptrommeltje tot in het zieken
huis toe. We verliezen in haar een echte bezorgde 
moeder, die leefde vanuit een vanzelfsprekende, 
gelovige instelling: er zijn voor anderen. Zodoende 
was ze een bindende figuur in ons gezin. 
Wij hebben haar nu uit handen moeten geven en 
willen haar toevertrouwen aan de goedheid van 
God. We zeggen van harte: Moeder, oma, be
dankt voor de warme belangstelling en zorgen en 
leef samen met vader voor eeuwig bij God. 

DANKBETUIGING. 

Allen die zo geweldig met ons meegeleefd hebben 
tijdens de kortstondige ziekte van moeder en alle 
doktoren en verpleegkundigen die voor haar leven 
hebben gevochten, zeggen we heel hartelijk dank. 

FAMILIE BRUGGEMAN 


