
+ 
In Uw gebed wordt u aanbevolen 

Geertruida Maria 
Lotgerink Bruinenberg-Tijhuis 

weduwe van Johannes Lotgeri nk Bruinenberg 

Zij werd geboren 5 februari 1888 in Langeveen 
en overle ed te Saasveld op 3 februari 1975. Zij 
hu wde met Johannes Lotgerink Bruinenberg en 
in dat huwelijk werden hun tien kinderen geschon
ken. Haar man ontviel haar 23 januari 1970, hij 
was toen 87 jaar. En het aantal van deze jaren 
heeft zij ook bereikt - woensdag 5 februari zou ze 
87 geworden zijn. We kunnen dus vaststellen 
dat beiden een lang leven hebben gehad te mid 
den van hun kinderen, die allen gehuwd waren 
en van wie er enkelen al zijn overleden. 
Een werkzaam en ook vaak zorgenvol leven, dat 
ze beiden hebben aanvaard en waarvan zij de 
plichten hebben gedragen en ook vervuld. 
Ook zij komt niet met lege handen voor God, 
haar Heer en Schepper. Zij heeft haar geloof in 
Hern bewaard en haar hoop op Zijne goddelijke 
barmhartigheid die bereid is orn de mens zijn 
zonden altijd te vergeven. 
In de latere jaren heeft zij nogal gesukkeld en zo 
was de dood eigenlijk ook een bevrijding voor 
haar - te meer omdat ze zeker het laatste jaar 
zich niet zo goed meer bewust was van dat wat 
er om haar heen .gebeurde. Ze mag dus St.Paulus 

in zekere zin nazeggen: Ik heb de strijd gestre
den . ik heb het geloof bewaard . ik mag ingaan 
in het eeuwige heerlijke leven. 
Laten wij haar met al haar kinderen en kleinkin 
deren toebidden, dat zij spoedig met haar man 
moge herenigd worden in vreugde. Daar zullen 
zij zich eeuwig verblijden in de ontzagwekkende 
vreugde van God. 

Heer geef haar de eeuwige rust 
En het eeuwige licht verlichte haar 

Dat zij moge rusten in vrede. 

Voor Uw medeleven bij het overlijden en de 
begrafenis betuigen wij U onze oprechte dank. 

Familie Lotgerink Bruinenberg 


