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Ter gedachtenis aan 

JOHANNA GEERTRUIDA OUDE BRUNINK 

weduwe van 

HENDRIKUS GERHARDUS TER ELLEN 

Zij werd geboren op 10 december 1899 in De Lutte en is, 
. voorzien van het Sacrament der Zieken, op 25 juli 1989 

te Oldenzaal overleden. Op 28 juli d.o.v. hebben wij met 
een gezongen uitvaartviering in de parochiekerk van de 
H. Antonius van Padua te Oldenzaal afscheid van haar 
genomen. 

Moeder was de drijvende kracht binnen ons grote gezin. 
Nooit nadrukkelijk op de voorgrond tredend wist zij ook 
in moeilijke tijden met haar grote inzet, haar zonnige kijk 
op de dingen, haar vermogen om vooruit te kijken en 
bovenal haar grote liefde voor ieder van ons, de eindjes 
aan elkaar te knopen en een blijvende sterke band 
tussen ons allen te scheppen. 

Na het overlijden van vader, aan wie zij de laatste jaren 
al haar toewijding en zorg had geschonken, was zij in 
staat om opnieuw de draad op te vatten. 

Zij richtte daarbij haar aandacht niet alleen op haar 
kinderen en kleinkinderen, maar ook op haar naaste 
omgeving en de vele mensen die haar kenden. Haar 
huisje op 't Swafert, waar zij al die jaren heeft gewoond, 
stond altijd open voor eenieder en was voor ons een 
geliefd toevluchtsoord. 

Zo sterk was haar geestkracht, dat je geneigd was om te 
vergeten dat haar hoge ouderdom ook van haar lichaam 
tol had gevergd. Zijzelf echter was zich hier maar al te 
zeer van bewust. Daarom besloot ze ook haar laatste 
levensjaren door te brengen op "de Mariahof' in haar ge
liefde Oldenzaal. Toen ze, na lang wachlen, bericht 
kreeg dat er voor haar een plaats was, werd ze echter 
ziek. Slechts twee weken heeft ze op "de Mariahof' door
gebracht. Na een kortstondig verblijf in het ziekenhuis 
overleed moeder op dezelfde moedige wijze waarop ze 
ook haar leven geleefd heeft, met al haar kinderen om 
haar heen en in het volle vertrouwen van haar geloof. 

Wij zijn verdrietig om dit verlies, maar dankbaar dat wij 
zo'n moeder zo lang in ons midden mochten houden. Wij 
kunnen haar niet vergeten. 

'Moge zij rusten in vruk. 

Voor uw blijken van deelneming en belangstelling 
zeggen wij u hartelijk dank. 

Familie ter Ellen 


