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Dankbare heri nn er,ing aan 

FEMIA MAGRETHA BRUINS 

echitgenote van 

Johan Herman Wittendorp 

Zij werd geboren te Erica 7 juni 1913, en na 
het ontvangen van het Sacrament van de 
zieken overleed zij in het Scheperzieken huis 
te Emmen 31 december 1981. Op d insdag 5 
januari 1982 hebben we de p,lechtige Uit
vaartmis gevierd in de kerk van de H. Hen
ricus te Klaz ienaveen en haar I ic haam eer
bied ig te ruste ge legd op het R.K. kerkhof 
aldaar. 

Vader en moeder hadden het moo i. Ze wa
ren nog goed gezond. Ze hadden een mooi 
stee. Ze kwamen niets te kort . Het drukke 
zo,gzame lev-en lag achter de rug. De kin
deren waren getrouwd . Er war·en geen ge ld
zorgen meer. Ze konden genieten van hun 
o ude dag. 
Moeder maak,te er niet veel praat over. Ze 
was een st.ill e vrouw, wat afgetrokken van 
natuur. Een mens van wei n ig woorden. Maar 
haar eigen lijke karaktertrek was haar een
voud. Daar was ze mee getekend. Dat was 
haar sieraad. Al wat echt is , is eenvoud ig 
en aantrekke li jk als een bloem. Een eenvou
d ig mens doet zich niet anders voor dan hij 
is. 'De Heer weet het toch wel", za l moe
der gedacht hebben . " Hij ziet in het ver
borgen " . Hi j kijkt naar het hart. 
Moeder had een goed hart. Haar man - haar 

1ki nderen en k,leinki nderen lagen haar na aan 
lhet hart. Ze kon stil zitten ,g lunderen a ls ze 
1haar kwamen bezoeken. 
Op de vooravond van het Nieuwe Jaar werd 
moeder plotse l ing opgeroepen door de Heer. 
Komen en gaan hoort bi j het leven. Moeder 
had nog wel graag wat langer hier gebleven . 
Naituu rlij k. Maar nu het anders is ui tgeval
len za l moeder er ook we l tev reden mee 
zijn. En meer dan dat. Want de Heer heeft 
geze.gd dat de eenvoud igen en zui veren van 
hart zali~ en ge lukkig zullen zijn voor alt ijd. 
God zij dank. 

Voor uw bli jken van be langste l l ing, meeleven 
en gebed zeggen w ij U harte l ij k dank. 

Fam ilie W,i,ttendorp . 
Jan uari 1982. 


