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In dankbare herinnering aan 

Maria Johanna Brunninkhuis 

sinds 8 mei 1995 weduwe van 

Gerhardus Johannes Eertman 

Marietje werd geboren onder de wieken van de 
Westerveldmolen in Tilligte op 27 oktober 1923 
en overleed onverwacht, na een leven dat gele· 
kend was door inzet en hartelijkheid, op 29 mei 
1999. 
We hadden haar 2 juni voor het laatst bij ons in 
de St. Nicelaaskerk te Denekamp tijdens de vie
ring van de H. Eucharistie en hebben haar daar
na begraven bij haar echtgenoot op het 
parochieel kerkhof aldaar. 

We kunnen het ons nog niet voorstellen dat we 
onze schoonzus en tante Manetje niet meer zul
len ontmoeten. Haar interesse voor ons leven 
en gezellige omgangsvormen zullen we missen. 
Geen verjaardag vergat ze. Van haar kant stel
de ze bezoek onzerzijds en belangstelling voor 
haar leven ook bijzonder op prijs. 
Wanneer wij bij haar waren wist ze niet hoe roy
aal ze ons moest ontvangen. 

Van alles had ze in huis en het ontbrak ons dan 
aan niets. 
Het overlijden van haar man en tante Sientje 
heeft haar veel verdriet bezorgd en dit heeft ze 
nooit helemaal verwerkt. Het alleen-zijn viel 
haar zo zwaar. Gelukki~ was ze mobiel en kon 
ze met haar auto familie en bekenden bezoe
ken. 
Ook vond ze een goede afleiding binnen het 
parochieel dameskoor. Meer dan 33 jaar is ze 
een trouw lid geweest. Altijd was ze present. 
Ook vond ze vertier bij het Katholiek Vrouwen 
Gilde. 
Nu ze van ons is heengegaan zal haar afwezig
heid ons vreemd voorkomen, temeer omdat 
tante Marietje altijd zo nadrukkelijk en belang
stellend aanwezig was. 
We geloven dat ze nu weer met oom Gerard en 
allen die haar zijn voorgegaan verbonden is en 
hen blijvend mag ontmoeten in het samen-zijn 
met God. 

Rust in vrede ! 

Voor uw deelneming ondervonden na het over
lijden van onze schoonzus en tante betuigen wij 
u onze oprechte dank. 

Fam. Brunninkhuis 
Fam. Eertman 


