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Onvergetelijke herinnering aan 

JO VAN HERWIJNEN 

echtgenote van 

Jan de Bruyn 

Geboren te 's-Hertogenbosch 25 april 1929. 
Overleden te 's-Hertogenbosch 13 oktober 1993. 

Mam was van ons allemaal; ons mam zal voor ons 
allemaal zo blijven. Samen mei pa maakten zij van 
het gezin een hecht gezin; gewoon gezegd: wij 
hoorden bij elkaar! 

In onze herinneringen zullen wij steeds blijven denken 
aan de leuke dingen die wij samen mei ons pa en 
mam hebben ondernomen: het gaan naar het 
zwembad mei onze vriendinnetjes; de belangstelling 
tijdens de lagere schooltijd; de zorgzame aandacht 
tijdens het volwassen worden. Hoe trots waren pa en 
mam toen het eerste kleinkind werd geboren! 
Wij hebben een moeder gehad die zei: "Het Is beter te 
geven dan te nemen!" 
Het was ook iemand die warme contacten kon leggen 
mei mensen; wij zien haar nog dikwijls "even" 
boodschappen doen . . . Met vele mensen die ze 
tegenkwam kon ze een gezellig woordje wisselen. 

Ze woonde graag in de flat en zij was het liefst ~. 
samen mei Jan. Pa zegt ons terecht: "Ik heb een lieve 
vrouw gehad, die ontzettend zorgzaam voor mij was". 
Mam was sociaal ingesteld. Toen zij op bezoek ging 

bij haar moeder, onze oma, hielp ze in het 
"Erasmushuis" tijdens het bezoek, de mensen, die 
hulp nodig hadden. Haar eigen flat was ook de zoele 
inval; haar gastvrijheid was groots. Wat wij ook blij
ven bewonderen Is haar plichtsgetrouwheid. Tijdens 
de oorlogsjaren toen pa in het leger diende, wachtte 
zij op hem: 3 jaren lang. Hoewel zij heel ITlqellijk over 
haar gevoelens kon praten, was zij helemaal integer. 
Met goede vriendinnen kon zij lang praten. 
Deze fijne vrouw, deze lieve moeder en trotse oma Is 
zomaar onverwachts gestorven. Ons verdriet Is intens 
diep. Gelukkig Is haar een lang ziekbed bespaard ge
bleven. Onverwachts, maar niet onvoorbereid, heeft 
God haar terug geroepen. Vele malen heeft zij gebe
den tot de H. Oemens: "Geef toch spoedig uitkomst, 
als dit mij zalig Is.• 

"Groot Is de leegte die zij achterlaat, 
mooi zijn de herinneringen die blijven.• 

Voor uw blijken van belangstelling, geloond bij het 
plotseling sterven van mijn allerliefste vrouw Jo, van 
onze lieve mam, en van onze trotse oma, zijn wij u 
allen zeer erkentelijk. 

Jan de Bruyn 
Kinderen en kleinkinderen 


