


Bedroefd maar dankbaar voor haar liefde en zorg 
gedenken wij onze lieve moeder en oma 

Hermina Witbreuk 
weduwe van Johannes Antonius ten Have 

Moeder en oma werd geboren te Beckum aan de Derkingsweg 
op 6 september 1910. Na gesterkt te zijn met het H. Sacrament 
van de Zieken is zij op 10 januari 2003 overleden in het zieken
huis te Hengelo. We hadden haar voor het laatst in ons midden 
tijdens de uitvaartviering op donderdag 16 januari waarna we 
haar te ruste hebben gelegd op het parochiekerkhof. 

· Moeder en oma was het op één na jongste kind in het gezin 
van de familie Witbreuk dat uit 3 meisjes en 3 jongens bestond. 
·Zij was de enige uit het gezin die trouwde, haar zussen en 
broers bleven ongetrouwd. Na haar huwelijk in 1946 met Jan 
ten Have, onze vader en opa, hebben zij eerst een aantal jaren 
in de Veltmaat gewoond maar zijn, toen Hennie hun zoon en 
enig kind, negen jaar was, verhuisd naar de Geurtsweg. Ook 
de fami lie Witbreuk was daar inmiddels komen te wonen en zo 
kwamen vader en moeder met hun gezin weer naast de broers 
en zussen van moeder te wonen. 
Naast de zorg voor haar eigen gezin met alles wat daar zoal 
bijhoort en waar haar hart naar uitging zoals het schoonhou
den van huis en erf, de moestuin en de boerderij, ging ze dag 
in dag uit nog naar Hanna om daar de helpende hand te 
bieden. Ook al was de boerderij niet zo groot, toch kwam er 
veel op haar schouders terecht omdat vader bij Jordaan werkte. 
Voor moeder was dat geen probleem, ze was lichamelijk heel 
sterk en nooit ziek. Een heel groot verlies voor haar was het 
overlijden van vader in 1988, maar gelukkig was zij niet alleen 

want het gezin van Hennie en Annie met de kleinkinderen 
hebben haar vanaf dat moment verzorgd. Toch bleef ze naar 
Hanna, haar zus, gaan de enige uit het gezin Witbreuk die, 
naast moeder, nog leefde. Tot ook Hanna in maart 2002 op 98-
jarige leeftijd plotsel ing overleed en moeder haar dagelijkse 
bezoekjes niet meer hoefde af te leggen. Meestal liep ze het 
kleine stukje ernaar toe en hadden zo aanspraak aan elkaar 
en op hun eigen wijze zorgden ze nog voor elkaar. Toch be
schikte Hanna wel over de nodige zorg en moeder zeker ook, 
maar ze waren beide zo aan elkaar gehecht en vert rouwd met 
het idee dat ze niet zonder elkaar konden, dat die dagelijkse 
bezoekjes gewoon bleven doorgaan. Moeder en oma was ook 
een diepgelovige vrouw die, zolang dat maar enigszins ging, 
en dat was nog tot voor kort, wekelijks de vieringen in onze 
parochiekerk bezocht, omdat haar geheugen toch wel minder 
werd ging ze de laatste tijd enige dagen per week naar het 
Saalmerink. Hoewel dat zeker gewenning heeft gekost vond 
ze het na verloop van tijd fijn om ernaar toe te gaan. Maar, 
ondanks haar achteruitgaand geheugen was ze er zich ter
dege van bewust dat Hennie haar zoon inmiddels ernstig ziek 
was geworden en had ze daar groot verdriet van. Na een, voor 
moeder noodzakelijke operatie, is zij in de gezegende ouder
dom van 92 jaar van ons heenggeaan. Het was goed zo. Wij 
willen geloven en vertrouwen dat moeder een nieuw thu is heeft 
gevonden bij de Heer van alle leven en dat zij is opgenomen 
in de heerlijkheid Gods, verenigd met vader en allen die haar 
lief waren, geborgen in Godshand. 

Voor uw blijken van medeleven en belangstelling bij het over
lijden van onze moeder en oma zeggen wij u hartelijk dank. 

Familie ten Have 


