


Veel heb je ons gegeven, 
Veel heb je voor ons betekend. 

Plotseling uit ons leven verdreven, 
Blijf je in onze harten leven. 

Ans Brager- Rompelaar 

Ma is geboren op 7november1933 te Nijmegen, 
en verhuisd in 1947 naar Hengelo. 
Pa heeft ma voor het eerst ontmoet in de 
Ludgeruskerk in september 1949. Al na een 
maand ging pa varen en bleef 2 jaar weg. Ma 
kreeg post van over de hele wereld, en ze bleef 
pa trouw. In die tijd werkte ma bij fotograaf 
Grabosch en daarna nog een tijdje bij V&D in 
Enschede. Pa heeft tot september 1958 vele rei
zen gemaakt en was tussen de reizen korte peri
odes thuis, waardoor ma hem niet zoveel zag. 

Ze zijn getrouwd op 21 oktober 1961. Een jaar 
later op 19 november wordt haar dochter 
Annette geboren. Zestien maand daarna wordt 
op 22 maart haar zoon Robert geboren. 
Ma's leven stond in het teken van haar gezin. Ze 
was er altijd voor ons, vooral doordat pa ongere
gelde diensten had. Ze klaagde nooit, ook niet 
toen ze in 1991 diabetes kreeg. Ze hield zich heel 
streng aan haar dieet. Ze had een voorbeeld aan 
haar eigen vader die moest spuiten. 
In oktober 2001 zijn we met het hele gezin 10 
dagen met vakantie naar Florida geweest om 

hun 40 jarig huwelijk te vieren. Ze genoot er met 
volle teugen van. 
Haar kinderen en klein kinderen waren alles voor 
haar. Daarom wilde ze de laatste tijd liever niet 
met vakantie want dan moest ze ze te lang mis
sen. Elke maandagavond paste zij met pa op. Als 
trotse oma werd elke week verslag gedaan aan 
haar dochter in Zevenaar. Hier ging ze regelma
tig met pa naar toe. 
Dinsdag 19 augustus voelde ze zich niet lekker. 
Ze bleef in bed en had geen zin in eten. Op 
woensdag 20 augustus heeft ze met pa nog een 
boodschappenlijstje gemaakt. Toen pa terug
kwam was ze al ingeslapen. Niemand, ook zijzelf 
heeft dat niet zien aankomen. 

Haar leven is veel te kort geweest. 

Ans, ma, oma we missen je. 
Bedankt voor alles wat je voor ons gedaan 

en betekend hebt. 
Oma dikke knuffel van Bart, Ivo en Rik. 

Graag willen wij u bedanken voor al uw mede
leven die wij in deze droevige dagen hebben 
mogen ontvangen. 

Henk Brager 
Annette en René 
Robert en Els 
Bart, Ivo en Rik 


