
HET IS ONS GELEEND 

Zij zijn ons maar geleend. 
de vele mooie dingen 
die llef, vertrouwd en veilig 
ons dagelijks omringen. 

Het is ons maar geleend. 
gezondheid. welvaart. leven, 
en wij pakken het aan 
als was het ons gegeven. 

Het is ons maar geleend, 
alles. waarvoor we sparen 
alles wat we beminnen 
alles wat we bewaren. 

Ze zijn ons maar geleend, 
de vele aardse dingen 
ons onbetwistbaar eigendom 
zUn de herinneringen. 

R. Asscher-v.d. Molen 



Gedenken wij dankbaar 

HER.\11N.\ JOHA ~NA ALOYSIA SCHWIRTZ 
echtgenOtt' van 

Antoniu~ Plechelmus Maria Bruggeman 

Zrj werd 21 april 1922 te Oldenzaal geboren. 
Na een slopende ziekre overleed zij 8 dec. 
1983. op de feestdag van Maria Onbevlekt 
Ontvangen. Gesterkr door het sacrament 
der zieken mocht zij sterven rn haar eigen 
huis. wat z!j graag wilde. Op maandag 
12 dec. d.a.v. hebben wij haar lichaam. na 
een gezongen uitvaartdienst in de St. An
toniuskerk te Oldenzaal. begeleid naar het 

crematorium te Us~elo. 

Voor ons was zij mama. Oma. Annie. Zo 
kenden wij haar als een bescheiden en 
gastvrije vrouw. die tevreden en graag 
leefde. Leven betekende voor haar zorg voor 
haar gezin. genieten van mooie dingen. 
het zelf maken van allerlei dingen. waar 
zij anderen gelukkig mee kon maken. Zij 
was een echte oma. die leuk met de klein · 
kinderen kon omgaan. In de sociale kon
takten van Tonnie. haar man. bleef zij be
scheiden op de achtergrond. Maar dank zij 
haar kon hij veel doen en veel betekenen. 
Enigszins gesloten van aard. vooral in het 
uiten van haar gevoelens. stond zij open 

voor anderen. die haar hulp nodig hadden. 
Zij was een moedige en dappere vrouw. 
die tot het laatst bleef vechten tegen het 
onvermijdelijke. 
Haar heengaan laat een lege plaats achter. 
thuis. bij de kinderen en kleinkinderen. 
bu de familie en bij haar vele vrienden en 
kennissen. Menselijkerwijze zeggen wij dat 
haar levensweg te kort was. Maar wie zijn 
wij om te spreken van kort? 
Haar aardse weg is nu ten einde. maar wij 
geloven en vertrouwen. dat die gevoerd 
heeft tot Hem. de Vader van alle goeds. 
Mogen wij kracht putten uit de herinne
ring aan haar liefde, moed en vertrouwen. 

Heer. geef haar de eeuwige rusr. 

Voor de vele blijken van belangstelling 
tijdens de ziekte en bij het overlijden van 
mijn dierbare vrouw. onze onvergetelijke 
moeder en oma. zeggen wij u hierbij onze 
oprechte dank. 

A. P. M. BRUGGEMAN 
Kinderen en kleinkinderen 


