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In d•erbare herinnering aan 

Hendrika Hermina Braakhuis 
echtgenote van Gerhardua Le!jsen 

ZU werd geboren op 19 mei 1916 te Almelo. 
Gesterkt door het sacrament ven de zieken 

overleed zij op 7 september 1985. 
De gezongen uitvaart vond plaats op 11 september, 

waarna de cremetieplecht•gheid volgde 
te Usselo. 

Met groot verdriet nemen wU afscheid van mijn 
lieve vrouw en onze dierbare moeder en oma. 
Het was zo goed om met heer semen te zijn. Heel 
haar leven heeft zij aan ons besteed Met zorg en 
toewijding heeft ze ons omringd Ze was altijd 
vol belangstelling voor leder van ons Ze was 
opgewekt en toonde grote moed ook toen ze 
werd getroffen door ziekte en tegenslag. En al 
had ze we l eens moeite met de beperkingen die 
heer zlek·zljn haar oplegde. tóch probeerde ze 
telkens weer te ontdekken wat ze nog wél kon: 
en dat deed ze dan ook. 

Zelfs In het ziekenhuis was ze voor haar kamer
genoten een steun en toeverlaat. 

In het volle bewustzijn heeft ze eamen met ons 
het sakrament van de zieken mogen vieren. Dat 
heelt haar goed gedaan. Ze heeft er nog lang 

kracht uit geput. Meer nü waren haar krachten 
blijkbeer op, en is ze, 69 jaar oud, rustig gestor
ven. 

Zoals de graankorrel, die sterft en nieuw leven 
geeft, zo heeft zij geleefd. Door zich te geven In 
zorg en liefde, Is ze tot zegen geweest voor ons 
en voor al len die haar ontmoetten. Zo heeft ze 
geleefd in het voetspoor ven Jezus Christus en 
zo zal ze nu met hem verrijzen en nieuw en 
eeuwig leven ontvangen bij God. 

Moge HIJ nü voor haar zorgen en haar vrede 
geven. 

Rust zacht , l1eve vrouw, moeder en ome 

Voor uw blijken ven belangstel ing t•jdena de 

ziekte en na het overlijden van mijn vrouw en 

onze moeder en oma, zeggen wU u oprecht denk. 

G LeUsen 

kinderen en kleinkinderen 


