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Dankbaar brengen w1j in herinnering 

Truus Brummelhuis 
echtgenote van 

Bernard Lubbers 

Zij werd geboren op 3 april 1922 te 
Bornerbroek en <:IJ 1s thuis overleden op 28 
juli 1997. Op 1 augustus hebben wtj haar 
begraven op het kerkhof van de St. 
Stephanusparochie te Bornerbroek. 

Zij was de jongste in een gezin van 14 kinde
ren. Na haar schoolperiode hielp zij eerst een 
aantal jaren op de boerderij van haar ouders. 
Nadat haar moeder overleden was, moest zij 
spoedig ook een gedeelte van haar taak over
nemen. Na hertrouw van haar vader heeft ZiJ 
gedurende een groot aantal jaren, ook nadat 
zij zelf getrouwd wa~. hem en haar tweede 
moeder liefdevol verzorgd. Dit was niet 
gemakkelijk, want ook haar eigen gezin verg
de de nodige aandacht. Zij stond altijd voor 
iedereen klaar. Ook was moeder iemand, die 
altijd graag mensen om zich heen had en 
altijd belangstellend was voor wat mensen 
bewoog. Moeder zat nooit stil en ze was heel 

veel bezig met koken en bakken en het inma
ken van groenten en fruit. 
Zij was niet alleen voor zichzelf bez1g maar 
ook voor anderen, speciaal voor vader, haar 
kinderen en kleinkinderen gingen nooit met 
lege handen naar huis. Zij zorgde er ook altijd 
\'OOT dat binnen haar gezin alles goed gere
geld \l.-a5. Tijd die nog over was, werd besteed 
aan spelletjes, handwerken en puzzelen. 
Gezelligheid vond ze erg belangrijk. 
t-1oeder was een gelovige vrouw, die veelvul
dig in de kerk te vinden was. Dagelijks bad ze 
met vader het morgen- en avondgebed. Ruim 
42 jaren zijn ze gelukkig getrouwd geweest en 
samen hebben ze vele mooie momenten 
beleefd. Zes kinderen, waarvan er één zeer 
vroeg gestorven is en 16 kleinkinderen zijn 
hun geschonken. Wat was zij blij als iedereen 
op bezoek kwam, maar zij ging zelf ook graag 
naar andere mensen toe. 
Lieve vrouw, moeder en oma, jij bent ons tot 
voorbeeld geweest en wij zullen blijvend aan 
je denken en je voor altijd dankbaar blijven. 

Voor uw belangstelling en medeleven na het 
overlijden, zeggen wij u oprecht dank. 

De familie Lubbers 


