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Een dankbare herinnering aan 

MARIA HERMINA HANNINK 

sedert 30 OKtober 1964 weduwe va'l 

JOHANNES HENRICUS BRUMMELHUIS 

Z11 werd geboren 19 mei 1907 te Deurningen. Heet 
onverwacht is z11251u!i 1990 vai ons heengegaan. WiJ 
hebben haar lichaam 30 Juti d.o.v. begeleid naar het 
ke'khof van haar geboorteplaats. 

Een sterke en biJZOndere vrouw 1s uit ons midden 
weggeroeoen, zonder een woord van afscheid. Haar 
levensboek telt 83 1aren, waarin ZIJ zó intens heeft 
geleefd en enorm hard gewerkt. Zij genoot van een lange 
en fi1ne herfsttijd van haar leven. 

Vaak leek zij onvermoeibaar, vol energie en wilskracht 
Zij was een opgeruimde en spontane vrouw, met een 
hart van goud en gevoelig van aard. In de familiekring 
was Zij de sterke spil, die hartelijkheid en gastvrijheid 
uitstraalde, goedheid en gemoedelijkheid. 
Zij kon steeds zo heerlijk en gezellig genieten, vooral bij 
feesten en ve~aardagen. Telkens toonde zij ruime en 

warme belangstelling, was goed bij de tijd en wilde van 
alles op de hoogte blijven. Met iedereen kwam zij ge
makkelijk in gesprek en ging graag Mooi gekleed. 

De lamp van haar diep en sterk geloof bleef steeds 
branden en haar aardse licht werd gedoofd in het Hu:s 
van de Heer. Een t>.;zondere verenr.g had zij voor Mana, 
ZIJ ging regelmatig op bedevaart naar Kevetaer 

Heel graag f:'ocht zij uitgaan, maar altijd vond ze weer 
een eigen lhuisbijhetgez1nvanJohan en D1ny. Hun zorg 
voor l'.aar is bijzonder groot geweest. 

Wi1 allen zijn van harte danKbaar voor al'es wat zij voor 
ons heeft betekend. Vooral de kinderen en kleinkinderen 
zijn trots op zo'n moede~ en oma. Z11 heeft nog de 
geboorte van haar eerste achterkleinkind beleefd. 

Bij ons allen laat ze nu een st1lleenlegeplekachter, maar 
ze blijft voort leven diep in ons hart en 1n de volheid van 
Licht en Leven bij God. 

Voor uw medeleven betoond na het overlijden van onze 
lieve moeder en oma danken wij u hartelijk. 

Familie Brummelhuis. 


