
Met veel liefde w il len wij blijven denken aan 

Hendrika Willemina Brake - Borghuis 

weduwe van 

Gerhardus Johannes Hendrikus Brake 

Zij werd op 8 oktober 1916 in Losser (Berghuizen) 
geboren. Gesterkt door het sacrament van de 
ziekenzalving is zij van ons heengegaan op 17 
maart 1998. 
Na de uitvaartvienng in de parochiekerk van de 
H. Maria Geboorte op 23 maart hebben wij haar 
te rusten gelegd in het graf bij haar man die in 1983 
is overleden. 

Je kunt je ouders eigenlijk nooit missen. Maar als 
je moet meemaken dat een van beiden, vader, al 
bijna 15 jaar geleden is gestorven, wordt de band 
met moeder alleen nog maar steviger. 

Haar gezondheld was een probleem, bijna haar 
leven lang. Maar ondanks het feit dat ze slecht ter 
been was, was ze daarom misschien wel heel 
gastvrij. 

Ze kon het enorm waarderen, zeker toen ze nog 
alleen was in het oude huis, als er iemand op 
bezoek kwam. Voor je het w ist stond de koffie 
klaar en had je gezellig de praat aan haar. Haar 
grootste geluk was ons huwelijk; een geluk dat 
alleen nog maar groter werd toen Chantal en 
Martijn werden geboren. Zij werd niet alleen 
schoonmoeder, maar ook nog oma. Van dat geluk 
heeft ze intens genoten. Wij hebben heel fijn 
samen in ons nieuwe huis gewoond; ze drong zich 
nooit op en heeft ons in alles vrij gelaten. Via de 
kerkradio was ze met van alles op de hoogte in de 
parochie. Het huis waar ze woonde is leeg gewor
den, ze heeft er 6 jaar lang vorstelijk in gewoond 
Wij zullen moeten wennen aan die leegte, maar 
de herinnering aan haar zal ons daarbij helpen. 

Zij moge rusten in vrede. 
Moeder, schoonmoeder, oma, 

bedankt voor alles. 

Voor uw meeleven en uw aanwezigheid bij haar 
uitvaart en begrafenis zijn wij zeer dankbaar. 

Johan en Mientje 
Chantal 
Martijn 


