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In dankbare herinnering aan 

Bertha Theodora Peterinck 

echtgenote van 
Gerhardus Johannes Brunink 

Zij werd geboren op 7 januari 1917 te Lonneker. 
Als gevolg van een slepende ziekte 1s zij, voor
zien van het Sacrament der Zieken, overleden 
te Oldenzaal op 7 april 1998. 

Een lieve moeder en oma is van ons heenge
gaan. Moeder was een hardwerkende vrouw, die 
in de beginjaren van haar huwelijk met vader 
samen op de boerderij werkte. Trots was zij op 
haar man en kinderen, waarmee ze in 1970 ge
dwongen verhuisde naar de Inslagstraat. 
Graag was ze samen met haar gezin op de boer
derij blijven wonen, waar ze kon genieten van 
de natuur, maar de u1tbreid1ng van het indus
trieterrein maakte daar een einde aan. 
Maar ook in de stad wonend, bleef ze genieten 
van alles wat groeide en bloeide. Samen met 
vader fietste ze vaak vele tientallen kilometers 
per dag door de bossen en velden 1n de omge
ving. Een zware slag 1n haar leven was het ver
lies van haar man in 1987. De vrouw die altijd 

samen met haar man werd gezien, moest nu 
alles alleen ondernemen. Het gehoor liet haar 
vaak in de steek. Dat was voor haar een hele 
handicap, want daardoor kreeg ze alles niet zo 
goed meer mee. Het was een harde strijd, maar 
samen met haar kinderen en kleinkinderen 
kwam ze er bovenop. 
Haar gevoel voor humor en haar positieve le
vensopvatting hielpen haar in de volgende strijd 
die ze moest gaan voeren. In 1990 werd ze ern
stig ziek. 
De jaren die volgden waren jaren van vreugde, 
verdriet, maar vooral van spanning. Na de zo
veelste tegenvaller in haar gezondheidstoe
stand, was het zelfstandig wonen voor haar niet 
meer mogelijk. Moeder verhuisde naar de 
Molenkamp, waar ze de laatste twee jaren van 
haar leven met veel plezier heeft gewoond. 

Wij zijn dankbaar dat moeder pijn en lijd~n . 
mede dankzij de goede zorg van velen. haar aan 
het einde van haar leven bespaard is gebleven. 

Voor uw medeleven t ijdens haar ziekte in de 
afgelopen jaren en na het overlijden van onze 
moeder en oma, betuigen wij U onze hartelijke 
dank. 

Kinderen en kleinkinderen 


