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Dankbare herinnering aan 

Johanna Alberta 
Maria Bruning 

Geboren te Nieuw-Schoonebeek op 14 augustus 
1937, gaf ze haar ja-woord op 23 november 1960 aan 
Cornelis Albertus Schulte. Uit hun huwelijk wer
den 2 dochters geboren. In de omgang werd ze Bets 
genoemd. Ze was een fijne zorgzame vrouw en moe
der; vaak overbezorgd; dacht daarbij steeds aan de 
ander. Haar man gold die bezorgdheid na zijn ziek 
zijn. 't Liefst was ze thuis, waar je veilig en zeker was. 
Ze had angst uit te gaan of om op vakantie te gaan. Bij 
haar was je echt thuis. Ze verstond het thuis gezellig 
te maken, kon goed koken, regelde het huishouden. 
Ze heeft meer dan 10 jaar de sportschool schoonge
maakt, maar haar taak lag thuis. Haar huis was een 
thuis. Ze was er altijd, stond voor iedereen klaar; had 
plezier aan haar omgeving, haar familie, de buren. 

Een gezelligheidsmens was ze. Ze had een goede 
smaak, wist te combineren, gaf zo kleur aan haar 
leven. Ze vormde soms wat snel een oordeel over iets 
of iemand. Ze liet zich dan moeilijk anders overtui
gen. Perfect in haar doen, maar ook zeer kritisch 
voor zich zelf. Ze was nooit ziek; was bang voor het 
ziek zijn, voor met name kanker. Toen het haar twee 
en een half jaar geleden trof, toonde ze zich en was ze 
een sterke vrouw. Wilde niet ziek zijn, regelde nog 
alles, liet niets los en bleef mentaal sterk tot op de 
laatste dag. Ze heeft haar verdriet stil, zonder klagen, 
mo~d,g gedragen. Toen_ de ongelijke strijd haar licha
meh1ke kracht brak, wist dat het einde kwam, vroeg 
ze. om het Sacrament van de Zieken en ontving her re 
midden van hen die haar dierbaar waren op 19 januari 
1994. Op 23 januari 1994 gaf ze haar leven terug in de 
hand van haar Schepper. Haar stoffelijk lichaam is na 
een Eucharistieviering ten afscheid, op 27 januari be
graven op het R.K. kerkhof te Erica, waar het de 
opstanding tegemoet wacht. 

Intens bedroefd zijn we, maar nog meer dankbaar dat 
we een zo lieve vrouw en moeder mochten hebben, die 
ons meegegeven heeft, wat liefde en zorg in het leven 
doet en dat je sterk kunt zijn in de beproeving. 
Zo zal Bets, mijn vrouw, onze ma, in onze herinnering 
voortleven. 
In Gods wi1de erbarmen weten we haar geborgen. 

Voor uw medeleven tijdens haar ziek zijn en in de nu 
voor ons zo droeve dagen, danken 

C. A. SCHUL TE 
Anja, Rik en Irma 


