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In een blijmoedig geloof is ons voorgegaan 

Johanna Engelina Brunink 
An 

Ze werd geboren in de Gemeente Losser op 
12 april 1916. Vrij onverwacht ging ze van ons 
heen in de Mariahof te Oldenzaal op 14 juli 
1998. We hebben haar dankbaar herdacht tij
dens de Eucharistieviering in de Mariakerk te 
Oldenzaal, waarna we haar lichaam aan de 
aarde toevertrouwden op de begraafplaats te 
Oldenzaal op 17 juli. 

An groeide op in de buurtgemeenschap De 
Eekte te Losser in een groot gezin van 8 kinde
ren, in een hechte band met elkaar. Heel lang is 
ze thuisgebleven, totdat ze op zichzelf ging 
wonen in de flat aan de Lossersestraat te Olden
zaal. 
Veertig jaar heeft ze gewerkt bij Gelderman in 
de zijdeweverij, waarover ze vol trots kon ver
tellen. Ze was een eenvoudige vrouw, kort van 
stof, maar open voor haar medemensen, erg 
gehecht aan haar familie . 

Als lid van een damesgroep genoot ze van de 
gesprekken en van het huisje op 't Hulsbeek. 
Maar ook was ze bereid te helpen waar ze maar 
kon, met een voorkeur voor buitenwerk. Ze blijft 
in onze herinnering vanwege haar diep geloof, 
waarvan ze zo spontaan getuigde. 
Altijd trouw in de kerk tijdens het weekend en 
door de week, betekende ze een grote steun 
voor de Mariaparochie. Trouwens, Maria had 
een bijzondere rol in haar leven; meerdere ke
ren mocht ze dat in Lourdes intens beleven. 
Vijf jaar geleden vertrok ze naar de Mariahof, 
waar we haar telkens aantroffen tussen de men
sen; de laatste tijd werd dat minder, ze leed 
onder stil verdiet, maar genoot zichtbaar, wan
neer familie of anderen op bezoek kwamen. 
Haar levenskaars is opgebrand. Moge ze nu tot 
het volle licht komen bij God, onze Vader, en bij 
moeder Maria. 

Voor uw medeleven tijdens haar laatste jaren 
en na haar overlijden, willen wij u graag ónze 
dank betuigen. 

De familie 


