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Wil in dankbaarheid gedenken 

Willemina Bernedina Theresia (Mien) 
Witbreuk 

Geboren te Enschede op 10 januari 1926. 
Gesterkt door het H. Sacrament der zieken 

in de vrede van Christus overleden 
op 13 juli 2003. 

Met een plechtige Eucharistieviering in de 
kapel van 't Dr. Ariënshuis hebben wij op 

17 juli afscheid van haar genomen en haar 
lichaam ter ruste gelegd op de 

Westerbegraafplaats te Enschede. 

Onze lieve zus en tante kon terugzien op 
een welbesteed leven. 
Als oudste van het gezin, hielp zij al vroeg
tijdig mee op de boerderij, was zij bekom
merd om haar jongere zusjes en een grote 
steun voor haar moeder, die zij tot het laatst 
toe verzorgde. 
Na de vereiste scholing kwam zij in dienst 
bij de fa. Kirch en later bij de fa. _Lunter. 
Zij genoot van dit werk en behield tot het 
laatst toe goede contacten met oud-colle
ga's. 
Zeer bedreven met naald en draad stond zij 
altijd klaar voor de gezinnen van haar zus
sen en van anderen, die een beroep op haar 
deden. 

Toen zij op 62 jarige leeftijd haar werkzaam
heden beëindigde, openbaarde zich al heel 
gauw een ernstige ziekte. 
Het deed haar veel pijn, dat zij daardoor 
steeds meer beperkt werd in haar bewegin
gen en grotendeels afhankelijk werd van 
anderen. 
Toch zou zij nooit klagen en bleef zij dank
baar voor elke blijk van belangstelling en 
meeleven, van haar naaste familie, van de 
bewoners en medewerkers van 't Ariënshuis 
en van haar vele bekenden. 
Zij was een heel gelovige vrouw, die tot het 
laatst toe haar kracht bleef zoeken bij 
Christus in de Eucharistie en bij Maria, (die 
zij, als de kapelklok om 12 uur luidde, dage
lijks eerde met het bidden van de "Engel 
des Heren. ") 

Daarom vertrouwen wij, dat Maria haar nu 
zal opwachten om haar binnen te leiden in 
de eeuwige vreugde in de hemel. 

Lieve zus en tante: dank voor wat je 
geweest bent voor ons! 
Rust nu in vrede en wees voor ons een 
voorspraak! 

Uit dankbaarheid voor Uw zorg en medele
ven en ter gedachtenis aan haar. 

De familie 


