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Dit woord ter gedachtenis zal ons helpen nog 

heel lang de herinnering te bewaren aan 

AGNES MARIA BRUMMELHUIS 
echtgenote van Herman Joseph ten Thije 

Zij werd geboren op 12 april 1933 te Haaksber
gen. Na een langdurig ziekzijn overleed zij toch 
nog onverwacht, voorzien van het H. O l iesel, 

,>'. op het feest van Maria Hemelvaart 1977. 

Moeder Maria was voor haar steeds een echte 
toevlucht in haar leven en vooral op haar lano
durige lijdensweg. Op de feestdag van Mar;-a 
Hemelvaart ging zij, moe gestreden haar weg 
naar de Vader. Dag in dag uit, jaar in jaar uit, 
werd haar leven getekend door een pijnlijke 
z iekte en pijnlijke ing repen , en dikwijls vroegen 
wij ons af: ,,Hoe houdt ze het vol?" Eens ze i 
ze: ,,mijn gezin en mijn geloof houden me nog 
overeind" 
Groot is ons verdriet maar de herinnering aan 
haar liefde , goedheid en zorgzaamheid, za l on
uitwisbaar zijn voor haar man Herman en haar 
kinderen Marce l , Karin , Paul en Ellen . 
Haar dochtertje Ellen en haar moeder hebben 
haar vreugdevol begroet in de hemel. 
Ruim 20 jaar was haar leven gebonden aan dat 
van haar man en kinderen in het vaste geloof 
dat al leen de liefde in staat is om all es in dit 
leven samen te genieten en te dragen: genieten 
van de familie, de vrienden en de wereld om 
haar heen , maar ook het dragen van de te leur
stel li ngen, de strijd en de pijn die ons leven 
binnenkomen. 
Tot de laatste dagen van haar leven bleef haar 
gezin haar grote liefde. 

Zij wist zich blijvend gesteund op haar moei
lijke weg door haar gezin, familie, buren en 
vrienden, voor welke steun zij steeds erg 
dankbaar was. 
Ze zal blijven voortleven in het hart van haar 
gezin, haar vader, schoonvader, broers, zusters, 
schoonzusters en zwagers, die haar hartelijkheid 
en vriendschap zullen missen. 

Lieve vrouw, lieve moeder , je ging te vroeg 
van ons heen maar we mogen je de bevrijding 
uit je pijnen niet misgunnen. Dank voor je 
voorbeeldige liefde. Je werk was nog niet af, 
wij zullen het moeten vo ltoo ien. Met elkaar 
verbonden en met jou . 

Rust zelf in vrede. 

Op 18 augustus hebben wij afsche id van haar 
genomen en haar te ruste gelegd op het paro
chiële kerkhof te Borculo. 
Mariet is gestorven, maar wij geloven dat dit 
niet het einde is want God is een God van 
levenden . 

Voor de blijken van medeleven en belangstel
ling , ondervonden tijdens de ziekte en na he·t 

overlijden van mijn innig geliefde vrouw en onze 
liefste moeder, betuigen wij U onze oprechte 

dank. 

Borculo, augustus 1977 
Pres . J. F. Kennedystraat 2 

Namens de fam i lie: 

H. J. ten Thije 


