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In ons gebed en onze herinnering 

gedenken w[j dankbaar 

Johanna Geertruida Brunink 
echtgenote van 

GERHARDUS CLEMENS RONDHUIS 
Z[j werd geboren te Losser op 10 februari 
1900, Plotseling. maar niet onvoorbereid, 
overleed z[j IS juli 1986. Na de Requiem
mis werd zij 22 juli d.o.v. begraven op het 
kerkhof van de St. Nicolaasparochie te De
nekamp. 

Een lieve vrouw, zorgzame moeder en oma 
is niet meer bij ons. We zullen haar lege 
plaats voelen. Her gemis wordt het meest 
ervaren b[j vader. Bijna 61 jaar hebben zij 
in een goed en gelukkig huwelijk lief en 
leed met elkaar gedeeld, Na een leven 
van hard werken genoten zij nu van een 
welverdiende oude dag. Op korte afstand 
volgden zij het werk in bedrijf en winkel. 
Maar vooral ging hun zorgende liefde uit 
naar het leven van hun 6 kinderen, 21 
kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen. met 
wie zij zo innig verbonden waren. 
Tot het laatst heeft moeder volop geleefd, 
Haar aandacht en belangstelling was groot 
voor iedereen die zij kende. Ook leefde 
ze mee met alles wat er in de parochie
gemeenschap gebeurde. 

Vooral zal haar mildheid van spreken en 
oordelen ons bij blijven. Ze was blij met 
kleine dingen en was op haar beurt attent 
in kleine dingen. We zullen haar veel ge
bruikt gezegde .een klein beetje uit een 
goed hart" niet gemakkelijk vergeten. want 
de vele kleine beetjes zijn bij haar Uitge
groeid tot veel goeds. 
We mogen vast vertrouwen dat God haar 
bij Zich geroepen heeft en vanuit de he
mel in liefde met ons verbonden blijft. 
Moeder, rust in vrede en bedankt voor 
alles. 
Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand, 
bid voor ons. 

Voor uw deelneming ondervonden na het 
plotseling overlijden van m[jn beminde 
echtgenote, onze zorgzame moeder. be
huwdmoeder. groot- en overgrootmoeder 
betuigen wij u onze oprechre dank. 

Familie Rondhuis 

Denekamp. juli 1986 

J. Benneker, koster, Denekamp 


