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Dankbare herinnering aan 

Anneke Westerhof-Oude Bruinink 

Ze werd geboren te Oldenzaal op 6 augustus 
1900. Na een kortstondige ziekte in her ver
zorgingshuis G<'rardus Majella te Denekamp 
overleden op 29 juli 1996. Na de Eucharistie
viering in de parochiekerk van Denekamp heb
ben we haar lichaam in Gods hand gelegd door 
crematie te Usselo op 1 augustus d .a.v. 

Onze moeder, oma en overgrootmoeder heeft 
de hoge leettijd van bijna 96 jaar mogen be
reiken en gelukkig tot het laatst toe verstan
delijk goed en daar zijn wij God dankbaar 
voor. 

Ze was iemand die je niets wijs kou mahu: 
ze zei wat ze dac:hr en wat ze voor had, had 
ze niet achter en dar moest gebeuren. 

Ze was een vrouw met een karakter, door haar 
verleden gevormd en in de omgang met haar 
was dat niet al11jd even gemakkeli1k. De hard
heid en de teleurstellingen van het leven heb
ben haar gemaakt tot de vrouw en moeder 
zoals we haar gt'kend hebben: soms mopperig, 
soms ontevreden, maar ook: kom gauw nog 
eens terug; toch wel behoefte aan ge7.elligheid 
en nabijheid van kinderen en kleinkinderen, 
waar ze trouwens ook trots op was. 

Toen ze door haar dochter Slentje vanwege 
ziekte niet langer thuis verzorgd kon worden, 
kwam ze naar Gerardus Majella waar ze nog 
acht jaar geleefd heeft. Ze was bang voor de 
dood; in sombere momenten zag ze de eeuwig
heid nier zo zitten, maar toch bad 7.e de rozen
krans en wilde u zondags de Communie op 
haar kamer. 

Ze bracht haar dagen door met krant lezen, 
naar het journaal ki1ken; ze wilde bij de tijd 
blijven. Nu is ze dan overleden eu teruggekeerd 
naar haar Schepper in de hemel, zo geloven 
wij . .\1og~ zij nu de rust en de vrede gevon
den hebben samen met vader, waarnaar zij in 
haar hart altijd verlangd heeft. 

Voor uw medeleven en belangstelling na het 

overlijden van onze moedtr en oma zeggen 

wij u oprecht dank. 

Familie Westerhof 

Familie Kamphuis 


