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In dankbare herinnering aan: 

Aaltje Bornebroek - Kreeft 

sinds 26 november 1977 weduwe van 
L.B.J. Bornebroek ( Berend ) 

Een moeder kun je met missen 
Een oma evenmin 

Wij moeten straks verder met ons allen 
leder met zijn eigen gezin. 

Geboren op 2 februari 1917 in Oldenzaal is ze 
na een zorgzaam leven op 27 februari 2002 in 
het M.S.T. te Enschede overleden. 
Na de Eucharistieviering op 2 maart in de 
H. Nicolaaskerk te Denekamp hebben we haar 
bij Pa in het graf te ruste gelegd. 

Uit haar eerste huwelijk werden 5 dochters 
geboren, waarvan Annie en Hennie vrij kort na 
hun geboorte zijn overleden. 
Na het overlijden van haar eerste man trad ze in 
november 1947 weer in het huwelijk. Uit dit 
huwelijk werden 2 zonen en 3 dochters geboren. 
In 1966 overleed, na een auto-ongeluk, Femie. 
Dit en het overlijden van Annie en Hennie heb
ben een grote stempel op haar leven gedrukt. 

In 1977 kreeg ze een nieuwe tegenslag te ver
werken. Op 26 november overleed Pa. Hierna 
moest ze weer alleen verder. Ondanks al deze 
tegenslagen bleef ze positief in het leven staan. 
Zo wist ze met beperkte middelen ons de meest 
plezierige avonden te bezorgen. Tijdens het 
napraten over deze avonden hebben we nog 
steeds veel plezier. 
Gebeurtenissen die haar het leven de moeite 
waard maakten, waren de geboortes van haar 
klein- en achterkleinkinderen. Ook de huweliJ
ken van haar 6 kleinkinderen die ze mocht mee
maken, bezorgden haar veel vreugde. 
Deze dagen waren de hoogtepunten in haar 
latere jaren, want haar leven stond tenslotte in 
het teken van ons en haar klein- en achterklein
kinderen. 
Zoals ze zo vaak zei: "Ik leef voor jullie." 

Haar onverwoestbaar gevoel voor humor heelt 
haar geholpen de vele tegenslaçien te verwer
ken zelfs in de laatste zeer moeilijke weken in 
het ziekenhuis. 

Moeder, we zijn er trots op jouw kinderen te zijn. 

Voor uw blijken van medeleven en uw aanwezigheid bij 
de uitvaart en de begrafenis van onze (schoon-) moe· 
der, oma en overgrootmoeder zijn wij erg dankbaar. 
Uw steun deed ons erg goed. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen 


