


Bedroefd om het afscheid, maar dankbaar voor haar lange 
leven, gedenken we mijn lieve zus en onze tante 

Johanna Maria Witbreuk 
Hanna werd geboren te Stepelo op 28 februari 1904 en over
leed geheel onverwacht op Goede Vrijdag 29 maart 2002. We 
hadden haar voor het laatst in ons midden tijdens de uitvaart 
in de kerk van de H. Blasius te Beckum op woensdag 3 april 
2002. Na de uitvaart hebben we haar te ruste gelegd op het 

-parochiekerkhof. 

Hanna werd geboren als één van de zes kinderen in het gezin 
Witbreuk. In haar arbeidzame Jaren werkte ze bij diverse ge
zinnen in de huishouding, de contacten daarmee waren haar 
dierbaar en blijvend. Zij hield daarmee op toen haar hulp 
thuis nodig werd biJ de verzorging van haar broers. Met het 
overlijden van "Steen-Hanna" zoals ze ook genoemd werd, 
verliest Beckum haar oudste inwoonster en de Blasiusparochie 
een trouwe, zeer meelevende parochiane. Maar .. .... zoals 
Hanna zelf altijd zei: "de dood koomp as ne deef in nach", voor 
haar gold dat ook. Op haar laatste verjaardag in februari zat 
ze, intens genietend tussen allen die haar kwamen feliciteren, 
trots op de nieuwe jurk die voor haar verjaardag gemaakt was. 
En wij .. .... wij genoten met haar mee. Toen in 1998 haar laatste 
broer Antoon overleed, bleef Hanna alleen achter in het ouderlijk 
huis. Het afscheid van hem viel Hanna zwaar, ze had nooit 
gedacht dat hij eerder zou overlijden dan zijzelf. Ze miste de 
dagelijkse aanspraak en zijn zorg om haar, maar ook zijn ge
hechtheid en trouw. Vol trots liet Hanna aan ieder de 90 rozen 
zien die ze van Antoon had gekregen toen ze 90 werd. Het 
werd stil om haar heen, maar ze blééf, zoals ze altiJd samen met 
Antoon deed, luisteren naar elke viering die ze via de kerk-

radio ontving en het bandje van de uitvaart van Antoon heeft 
ze talloze keren opgezet. Hanna wilde heel graag in het ouder
lijk huis aan de Geurtsweg blijven wonen. Dankzij de inzet van 
Hennie, haar neef en de noabers is dit mogelijk geweest. Vier 
jaren lang zijn zij om beurten 's nachts bij Hanna gebleven, 
zodat zij niet alleen was. Hanna was daar heel dankbaar om 
en waardeerde dit ten zeerste, want ze was wel zo realistisch 
dat ze wist, dat het zonder hen niet ging. Ook de thuishulp en 
de wijkzorg waren vaste punten in het dagelijkse leven van 
Hanna: hun aanwezigheid samen met Hennie en de noabers 
gaf Hanna de mogelijkheid alleen te blijven wonen en zeker 
de noabers hebben een groot compliment verdiend. Voor 
Mina, haar zus, is het overlijden van Hanna een groot verlies 
en voor haar is een grote leegte ontstaan. Die leegte is er ook 
voor haar familie en voor velen die van Hanna hielden. Haar 
diepe Godsvertrouwen en haar liefde voor Maria van Altijd
durende Bijstand waren tekenend voor Hanna en een heilige 
zekerheid. Elke maand ontving zij de ziekencommunie, ziJ had 
dan het kruisbeeld met de kaarsjes klaar staan. We zullen 
haar missen, missen aan wie ze was: een diepgelovige, gast
vrije, goed gehumeurde lieve vrouw die van mensen om haar 
heen genoot en van het voorjaar waar ze zo naar uit keek. We 
hadden haar graag 100 jaar zien worden. Het aardse leven 
van Hanna is geeindigd op Goede Vrijdag en in alle vrede 
willen we, in het licht van Pasen, haar uit handen geven, in het 
vaste geloof dat zij nu voor altijd geborgen is in Gods liefde, 
verenigd met allen die haar lief waren. Hanna is thuis. 

Voor Uw medeleven met onze zorgen tijdens haar leven en 
nu met haar heengaan zeggen wij U heel hartlijk dank. 

Mina ten Have - Witbreuk 
Hennie en Annie ten Have en kinderen 


