


Ter dankbare herinnering aan 

Berendina Theodora Koebrugge 

weduwe van Albertus Johannes Gerardus Grob 

Zij werd geboren te Hengevelde op 19 maart 1919 en 
overleed, gesterkt door het Sacrament van de Zieken in 
"Eugeria", op 1 december 1994. 
Na de afscheidsviering in de Christoffelkerk hebben wij 
haar te ruste gelegd op het r.k. kerkhof te Almelo. 

Rustig en vredig is moeder nu ingeslapen in "Eugeria', 
waar zij het laatste jaar een goede verzorging mocht 
genieten. 
Heel toegewijd was haar zorg voor haar grote gezin van 
zeven kinderen. Voor haarzeij had zij nauwelijks iets 
nodig. Zij cijferde zich helemaal weg voor haar man en 
kinderen. Deze zorg vergde veel van haar gezondheid. 
Moeder heeft enorm veel gebreid in haar leven. 
Zij hield van de natuur, wist heel wat af van bloemen en 
planten. Een hechte familieband was voor moeder heel 
belangrijk, al liet zij het inrtiatief meestal aan de andere 
kant over. 
In haar goede momenten kon zij humoristisch zijn. 

Het was niet gemakkelijk om met moeder een goed 
kontakt te krijgen. Moeder uitte zich niet gemakkelijk. Zij 
was gesloten en introvert. Beslissingen nemen en knopen 
doorhakken was voor haar een haast onmogelijke op
gave. Dat liet zij over aan vader, die heel doortastend was. 
Misschien heeft moeder zelf wel het meest geleden onder 
haar onvermogen te uiten wat haar bezig hield. Het 
maakte haar soms boos, maar vooral verdrietig. Het 
maakte haar ook vrij eenzaam: haar kringetje werd klei
ner. Zij zag op tegen het vreemde en onbekende. 
Jammer genoeg bracht het leven haar niet wat zij ver
wacht en gehoopt had en verloor daardoor al vroeg veel 
van zijn glans. 
Aan haar leven hier is nu een einde gekomen. Moeder 
was een gelovige vrouw. Wij mogen er daarom op ver
trouwen, dat zij nu bij God het geluk mag ervaren, dat zij 
hier op aarde zo moeilijk vinden kon. 

Moge zij rusten in vrede. 

Voor uw meeleven en belangstelling danken wij u allen 
heel hartelijk. 

Kinderen en 
kleinkinderen 


