
Ter dankbare herinnering aan 

Antonia Grada Maria Roelofsen 

weduwe van Gerhardus Hendrikus Brager 

Zij werd geboren te Oldenzaal op 15 augus
tus 1905. Voorzien van het H. Sacrament 
der Zieken, overleed zij te Oldenzaal op 
23 )Uni 1994. 
De Plechtige Uitvaart vond plaats vanuit 
de St. Antoniuskerk te Oldenzaal op 27 juni 
d.a.v., waarna de crematie te Usselo. 

Zo had ze het ook gewild. Heel bewust, 
hoewel met pijn, gaf ze zich gewonnen. Het 
ging niet meer. De dag vóór haar sterven 
dacht ze nog aan de verjaardag van een van 
haar kleinkinderen. Op haar eigen kamer 
hebben wij afscheid kunnen nemen van een 
lieve moeder en oma. Een welbesteed leven 
is voltooid. Zo'n 22 jaar geleden moest ze 
plotseling haar dierbare man uit handen 
geven. Hij was pas 71 jaar. Moedig ging ze 
alleen verder. Tot haar 68ste jaar werkte ze 
in de Scholtenhof. Tot haar 80ste fietste zij 
naar haar vele vrienden en kennissen. Zij 
ging graag uit en hield van gezelligheid. 
Haar familie was heel belangrijk voor haar. 

Met belangstelling volgde ze het wel en wee 
van haar kleinkinderen en achterkleinkin
deren. Vanuit de Walgaarden liet zij zich 
inschrijven in het bejaardencentrum "Maria
hof'. Geduldig wachtte ze tot er een plaats 
vrij kwam. Ruim een jaar heeft zij daar ge
woond. Zij voelde zich er thuis en nam trouw 
deel aan de gemeenschappelijke samen
komsten in de zaal en in de kapel. Ze zag er 
altijd keurig verzorgd uit en was vol waarde
ring voor de goede verzorging. Als een lieve 
en zorgzame moeder en oma bleef zij de spil 
van de familie. Zij leefde vanuit een diep en 
eenvoudig geloof in God, die alles tenslotte 
ten goede leidt. Ondanks het verdriet om 
haar heengaan, zijn we dankbaar voor dit 
rijke leven. Wij dragen een mooie herinne
ring met ons mee. Vol vertrouwen geven wij 
haar terug in de handen van haar Schepper. 
Moge zij nu de rust en de vrede ervaren 
waarna zij zo verlangde. Moge het goede 
dat er van haar is uitgegaan, doorwerken in 
ons die verder leven. Ook over de dood 
heen blijven wij met elkaar verbonden. 

Voor al uw blijken van belangstelling en 
medeleven, danken wij U van harte. 

De familie 


