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In dankbare herinnering aan 

Maria Gesina Rosa Braakhuis-Hutten 

Marietje werd geboren op 17 november 1g31 in Geest
eren. Zij groeide als oudste dochter op tezamen met 7 
broers en 4 zussen. Op 7 mei 1958 trouwde zij met 
Gerard. Uit hun huwelijk werd hun zoon Hubert gebo
ren. Gedrieën voelden zij zich thuis in Almelo aan de 
Telemannstraat, waar zij kon laten zien hoe gek ze was 
met bloemen, binnenshuis en in de tuin. Na een kort
stondige slopende ziekte overleed zij op 21januari1996 
in het Medisch Spectrum Twente te Enschede. Na de 
plechtige viering van de Uitvaart op 25 januari in de St. 
Georgiuskerk te Almelo vond haar begrafenis plaats op 
het R.K. Kerkhof, aldaar. 

Marietie was een gastvrije vrouw. Aan deze gastvrij
heid lag haar beminnelijkheid en innemendheid, haar 
gevoel voor eenvoud en stijl ten grondslag. Zij wist al· 
tijd een gezellige sfeer te scheppen. De dagelijkse zorg 
die zij tot uitdrukking bracht ten overstaan van Gerard 
en Hubert, vond ook haar weerslag in de hartelijke con
tacten met haar omgeving en haar familie. Zij was be
langstellend en attent. Zij kende als geen ander alle 
trouwdata en verjaardagen. Voor haar neven en nich
ten was zij altijd de tante die belangstellend vroeg hoe 
het met hun studie ging. Haar familie was a!les voor 
haar. Zij beleefde veel plezier aan de maandelijkse 

zusjesmiddag, en de jaarlijkse fietstocht met het hele 
stel. Tradities waren voor haar heel belangnjk. Ze zei: 
"Alles wat je afschaft, is weg.' Tradities gaven houvast. 
En dat gold ook voor haar geloof. Haar gelovig zijn uitte 
zich in een bijzondere band met Maria en in een trouwe 
deelname aan de kerkelijke vieringen in de parochie en 
via de TV. Bovendien door middel van de waarden die 
zij hooghield: eerlijkheid, hulpvaardigheid, plichtsbesef, 
voorkomen dat je anderen kwetst. Op sociaal terrein 
bracht zij dit tot uitdrukking in haar inzet voor de Zon
nebloem. Dit alles wist zij op te brengen in weerwil van 
de veelvuldige migraineaanvallen die haar teisterden. 
Ondanks dat was zij steeds opnieuw belangstellend 
aanwezig. Tot op haar laatste ziekbed. Zelfs hier wist 
zij haar zorg op attente wijze tot uitdrukking te bren· 
gen. Zij wilde natuurljk niets liever dan beter worden en 
vocht daar ook voor. Maar tegelijkertijd kon zij haar ziek
bed geduldig en moedig dragen. Zij wist zich daarbij -
zoals altijd- gedragen door de nabijheid van Gerard en 
Hubert en van haar naaste familie. In hun zorg kon zij 
een afbeelding zien van de liefdevolle zorg van God. 
Uiteindelijk moest zij op 64-jarige leeftijd haar leven uit 
handen geven, precies op de geboortedag van haar 
vader. Wij vertrouwen dat zij over haar sterfdag heen 
opnieuw geboren wordt in de oneindig gastvrije ruimte 
van God. 

Wij willen graag iedereen heel hartelijk bedanken die 
ons gesteund en getroost heeft tijdens de ziekte en het 
overlijden van Marietje. 

Gerard en Hubert 


