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Een fijne en dankbare herinnering aan 

Gesina Johanna Braakhuis 

weduwe van 

Hendrikus Gerhardus ten Brink 

Moeder werd geboren op 17 juli 1916 te Vasse. 
Ze heeft de Sacramenten van de Zieken ont
vangen te Oldenzaal en is overleden op 16 
februari 1997 te Weerselo. 
Wij hebben haar lichaam te ruste gelegd op 20 
februari 1997 te Rossum. 

Door het huwelijk met vader heeft ze al vroeg 
de taak van moeder op zich genomen. 
Ze was gelukkig met vader en zijn vier kinderen. 
Dit gezin werd nog eens verrijkt met zeven kin
deren. 
Met grote overgave heeft ze samen met vader 
dit grote gezin tot in hun volwassenheid vol
tooid. 
Moeder hield van eenvoud, maar was ook altijd 
in voor een grapje. Ze straalde levenslust uit en 
dat tekende haar leven. 

Moeder was er altijd, nooit kwam je tevergeefs 
thuis. Eten en delen, dat was haar motto. 
Wie kent niet haar beschuit met kaas. 
Toen de kinderen allen op hun plek waren kon 
ze zichzelf wat permiteren. Ze was graag mooi 
en liet dit duidelijk aan haar kinderen merken. 
Toen vader overleed heeft ze stil verdriet 
gekend. Ze had niet meer de zorg voor hem. 
In de kleinkinderen kon ze echter weer haar 
troost vinden. Oma was echt oma, ze lachte 
weer als er kleinkinderen waren. 
We blijven dankbaar en we houden de fijne her
inneringen vast die ieder van ons persoonlijk in 
zich heeft. 

Lieve kinderen, kleinkinderen, zus, buren en 
vrienden. Bedankt voor alle zorg en liefde die 
jullie mij hebben gegeven. 
Ik heb een welbesteed leven achter mij en heb 
mijn einddoel bereikt. 
kinderen, bewaar de goede sfeer onder elkaar 
en blijf geloven in de mens Christus. 

Voor uw blijken van medeleven bij het overlijden 
van onze lieve moeder en oma bedanken wij U 
hartelijk. 

Kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen. 


