
In liefde en dankbaarheid denken wij 
terug aan 

Maria Susanna Brunink 
sinds 23 juli 1981 weduwe van 

Gerhardus Johannes Fiacher 

Zij werd geboren op 1 augustus 1901 
te Losser. Gesterkt door het Sacrament 
der Zieken, is zij op 20 maart 1990, 
temidden van haar kmderen, rustig in
geslapen. 
Na een Eucharistieviering in de Mar
tlr,usl<erk op 24 maart, heoben we haar 
ter ruste gelegd biJ vader op het R.K. 
kerkhof in Losser. 

Op de hoge leeftijd van 88 jaar heeft 
moeder haar levensweg beëindigd ; 
54 jaar heeft ze met vader lief en 
leed gedeeld. 
Bijna 63 jaar heeft ze aan de Scnol
tlnkstraat haar thuis gehad. Haar liefste 
wens om daar te mogen sterven is ver· 
vuld. Daar heeft ze 11 kinderen ter 
wereld gebracht en samen met vader 
in liefde opgevoed. Dat heeft hun veel 
voldoening gegeven, doch verdriet is 
hun ook niet bespaarCl gebleven. Drie 
van hun kmaeren hebben ze door de 
dood moeten afstaan. Maar door hun 

geloof en Godsvertrouwen hebben ze 
dit kunnen verwerken. 
Ze was een lieve oma voor haar 15 
kleinkinderen en leefde in alles met 
hen mee. Gelukkig was ze dat ze nog 
de geboorte van 3 achterkleinkinderen 
mocht beleven. 
Moeder, voor ons blij f je een symbool 
van moed, dapperheid en trouw. 
Wij geloven dat Je nu zegt tegen je 
geliefden oie je voorgingen, - met die 
glimlach d1e je nooit verlaten heeft -
ook n1et in deze laatste moeilijke maan. 
den: .. Kijk, hier ben ik dan". 
Wij hier tezamen danken je voor de 
liefde en de inspiratie die je ons gaf, 
om niet op te geven en ondanks alles 
door te gaan. We hopen dat we elkaar 
weer mogen ontmoeten in het Vader
huis waar geen PIJn is en geen verdriet. 

Wij danken U hartelijk voor uw mee
leven en belangstelling na het over
lijden van onze lieve moeder, groot
en overgrootmoeder. 

Kinderen, klein· en 
achterklein kinderen. 


