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Ze zullen de glorie van Jahwe aan
schouwen, 
De heerlijkheid van onze God (Jes.) 

Ter dankbare herinnering aan 
ANNA MARIA REINDINA RIBBERS 

echtgenote van 
Henricus Johannes Antonius te Brake 

Anna Maria werd geboren te Eibergen 
24 mei 1912, huwde met Henricus te Brake 
30 april 1941. De graduale zang van de 
huwelijks-mis "Uw vrouw is als een vrucht
bare wijnrank binnen de muren van uw 
huis" is in haar werkelijkheid geworden. 
Zij was een heel eenvoudige gelovige 
vrouw, het bijbelse woord "sterke vrouw" 
was daarom op haar van toepassing, zij 
was werkzaam, in tegenslagen wist zij 
altijd door te zetten, stond altijd voor 
iedereen klaar met raad en daad. 
Zij heeft maar kort mogen genieten van 
haar nieuwe woning, hoewel zij er al aar
dig begon te wennen. Haar kwaal begon 
haar meer en meer aan te grijpen, waar
aan zij toch nog plotseling is overleden 
te Winterswijk op 18 juli 1975. 
Wie Jezus' kelk wil drinken, 
zijn doop willen ondergaan, 
zal in de dood verzinken 
en uit de dood opstaan. 

(lied op leven en dood) 

God 
geef uw heerlijkheid, uw toekomst en uw 
trouw aan deze gestorvene. 
Wij kunnen niet geloven 
dat haar leven vergeefs voorbij is gegaan, 
en dat alles wat zij voor mensen heeft 
betekend nu verloren is. 
Maar wij verenigen ons met het geloof 
waarin zij zelf aan U heeft vastgehouden 
ten einde toe, aan U, haar God en onze 
God, die voor ons leeft vandaag en alle 
dagen tot in eeuwigheid. 

Wij hebben afscheid van Anna Maria ge
nomen tijdens een Eucharistieviering in 
de kerk van de H. Mattheus te Eibergen 
op 23 juli 1975, daarna droegen wij haar 
naar haar graf, legden haar neer in de 
aarde, in de handen van de levende God, 
op het R.K. Kerkhof te Eibergen. 

Mogen onze gebeden haar vergezellen. 

Voor uw belangstelling en medeleven 
zeggen wij u hartelijk dank. 

FAMILIE H. J. A . TE BRAKE 


