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In alle stilte 
henje mn on\ lu?i'llRI?J!,Oall. 
muar je h/iift 
in ons \'erckr lel'en 

Moeder groeide in Rucphen als oudste in het gezin 
Brouwers op met 4 broers en I /ustcr. Als laatste: 'an 
hen is ziJ nu 0\ crleden. Ilnar vader stierf al Hoeg. 
waardoor zij al op jonge leeftijd intensief betrokken 
vverd bij de zorg voor het gezin. 
In 1948 trouwde ZIJ met Lindert 'ander Wegen en niet 
veel later kwamen de kinderen. Zij heeft altijd met 
veel plezier op de landhoeve op de Heimolen midden 
in de natuur ge,,oond zoals hc:t baar lief was. ll(le\\cl 

het hard werken ''a" heeft ze altijd met veel toe" ij 
ding haar werb-aamhedcn in hel bocrenbedrijf vol
bracht. aan "elke tijd het ge tin van u er Wegen dan 
ook pretuge herinneringen heeft overgehouden. 
I oen vader door een ongeluk arbeidsongeschikt raakte 

z ijn ze verhui~d naar de Wouwse~tntatwcg. Hier werd 
cigenlijJ.. het gelukz.alige bocrenleven voortgezet met 
het houdc:n van dieren. de moestuin. en. moeder:. lust 

en leven. bloemen en planten. Moeder, evenals vader, 
wa~ een eenvoudig mens die van de kleine dingen in 
het le\t:n. zoals een vogeltje dat luid kwekkend voor
bijvloog. intens kon genieten. In 1984 kreeg moeder 
plotseling een hartaanval en was dit voor iedereen 
schril..l..cn en diende ze haar Ie' eoswijze aan te passen. 
Dit kosue haar veel moeite maar vele gezonde en 
gelukkige j aren volgden nog. 
1\:a het overlijden van onze vader en opa in januari 
1993 heeft .dj nog enkele jaren op de 'crtrouwdc 
Wouwscstraatwcg ge\\oond. Toen dit niet meer kon i> 
zij verhuisd naar Verzorgingshuis "Heideduin" in 
lloogc:rheide. Lij heeft nog 'ij f en een halfjaar naar 
volle te\ redenheid gewoond in "Heideduin" waar 7ij 
tussen mensen woonde die ze kende, bij wie ze zich 
thuis 'odde en waar ze de verzorging kreeg die op dat 
moment nodig was. Bijna elke zondagmiddag 1.. wam<'n 
al haar kinderen en kleinkinderen bijeen op haar kamer, 
en was moeder intens gelukkig. Wij zullen de wannte 
en ge7elligheid daarvan zeker missen. Sinds no,ember 
!999 "erd haar gezondheid lang1aamaan minder \\at 
haar niet altijd even makkel ijk viel. Afgelopen /..aterdag 
is ze met een hersenbloeding opgenomen in ?ie kenhuis 
Lie,en,berg waar zij na 5 dagen in alle rust en Hed.: 
is heengegaan. 

Voor uw belangstelling en medele,en betoond na het 
overlijden en bij de crematie 'an on.1e ZOI'I!Zame moeder 
en lic.ve oma betuigen wij u onze oprechte dank. 

Kinderen en kleinl..inderen 

Hoogerheide. 6 maart 2001 


