
DANKBAAR 
OM WAT JE 
VOOR ONS 

BENT GEWEEST 



Een dankbare en blijvende herinnering aan 

ANNIE BRUEKER - LEFERINK 

die op 12 oktober 1919 in Lonneker 
geboren werd. 

Ze was bijna 57 jaar gehuwd met 
Leo Brueker. 

Op 8 januari 2000 overleed zij na een 
kortstondige ernstige ziekte in het 

Medisch Spectrum Twente te Enschede. 
We hebben haar op 13 januari, 

na de Uitvaartviering 
in de St. Martinuskerk, 

naar het crematorium te Usselo begeleid. 

Annie, moeder, oma was een zeer zorg
zame vrouw. Ze groeide op in een groot 
gezin. De band met haar familie was heel 
hecht. Haar hart ging vooral uit naar kinde
ren. Die konden altijd bij haar terecht. Kin
deren uit de familie, uit de buurt en vooral 
ook haar twee kleindochters. 
Moeder leefde in alle eenvoud. Voor zich
zelf eiste ze niets, maar voor anderen had 
ze alles over. Haar zorgzame aard had ze 
van haar moeder. 

Zo zat moeder, oma graag achter de naai
machine, om onder andere kinderkleding te 
naaien. 
Toen ze in 1943 trouwde met vader was 
dat midden in de oorlog en dus een moei
lijke tijd. 
Tot 1973 woonde ze in Glanerbrug en 
sindsdien hier in Losser. 
Moeder had geen sterke gezondheid. 
Ze vond in vader een goede steun, die haar 
tot het laatst in alles bijstond. 
Bovenal was zij een diepgelovige vrouw, 
die een sterke verering had tot Maria. 
Zolang ze kon ging ze wekelijks naar de 
kerk en daarnaast luisterde ze naar de 
kerkradio. 
Ze zal in ons allen verder leven als een 
lieve, zorgzame vrouw, moeder en oma. 
Dat zij nu leven mag in de Liefde, de 
Vreugde van God. 

Rust in Vrede! 

We zijn dankbaar voor uw medeleven, be
toond tijdens de ziekte en na het overlijden 
van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moe
der en oma. 

Leo Brueker 
Kinderen en kleinkinderen 


