


Ter herimering aan 

ANNA VAN DEN BRANDT 
SindS maart 1995 weduwe van 

JAN NOORDERMEER 

Zij werd geboren te Hilvarenbeek op 15 mei 
1917. Zij overleed vrij plotseling in het St. Elisa
bethziekenhuis te Tilburg op 12 januari 1997 en 
werd begraven te Hilvarenbeek 17 ;anuan 1997. 

Tot kort voor haar sterven was moeder vitaal, 
levenslustig en ondernemend. Daarom kwam 
haar dood voor ons zo onverwacht. We zijn ver
dnatig onze lieve moeder en oma te moeten mis
sen, maar we troosten ons met de gedachte dat 
een lang en moeilijk ziekbed haar bespaard is 
gebleven. En we vinden vooral troost in de herin
nenog aan haar mooie en voor ons zo waarde
volle leven. 
Dat leven speelde zich af in Hilvarenbeek, waar 
ze al heel JOng meewerkte 1n het famR!ebedrijfje, 
waar de "Hilvaria"s1garen werden gemaakt. En 
later oefende ze datzelfde vak u1t in Reusel, waar 
ze dageliJkS met de fiets door weer en wind 
heenging. Dat harde werken Is ze later blijven 
doen voor haar kinderen en samen met Pa heeft 
ze hen veel goeds en waardevols meegegeven. 
Ze was een voorbeeld van eenvoud, vanzelfspre
kend zorgend, heel tevreden met het leven, nooit 
afgunstig op een ander en mild in haar oordeel. 
Betrokken b1j de noden in onze wereld, mee-

levend met de zorgen van anderen heet d1chtbij 
en vooraf van harte begaan met het wel en wee 
van haar kinderen en kle1nkinderen. 
"Ge jaogt me n1e op m'ne achterste zolder" was 
haar uitdrukking om te zeggen dat haar k.nderen 
nooit ongelegen kwamen: ze had altijd van alles 
in huis en als ze kon gaf ze nog iets mee uit de 
moestuin, want delen maakte haar blij . Daarom 
kwamen ook de kleinkinderen zo graag bij hun 
goedlachse oma, die oud maar jong van hart 
gebleven was. 
S.nds de pens1onenng van Pa hebben ze samen 
nog 17 hele fijne en gelukkige jaren gehad. 
Samen werkten ze met veel plezier in de tu1n en 
maakten lange wandelingen in Hilvarenbeek en 
de omliggende dorpen. Vaak heeft ze laten mer
ken hoe dankbaar ze hiervoor was. 
Om dit alles en nog veel meer onthouden wij haar 
als een fijne moeder en oma, die wij dankbaar 
blijven voor het voorbeeld dat zij ons gaf. 
WiJ vinden troost 1n de overtuiging dat ze haar 
weg gevonden heeft en nu bij Pa 1s. 
In haar geest verbonden met elkaar gaan wij, 
haar kinderen en kleinkinderen, de weg die zij ons 
heeft gewezen. 
Ueve moeder en oma, we danken U en zeggen 
vaarwel, adieu ... 
à Dieu. 

Onze oprechte dank voor uw belangstelling en 
medeleven, na het heengaan van onze zorgzame 
en lieve moeder en oma. 

Kinderen en kle1nklnderen 


