
Met veel liefde willen wij blijven denken aan 

muus BRAAKHUIS - OUDE WEERNINK 

weduwe van TOON BRAAKHUIS 

Ze werd op 21 juni 1915 in Rossum geboren. 
Gesterkt door éle Sacramenten der Zieken is 
ze van ons heengegaan op 1 oktober 1993. 
Na de Eucharistieviering in de parochiekerk 
St. Remigius, hebben we haar lichaam ter 
ruste gelegd op het R.K. kerkhof te Weerselo. 

Zorgzaamheid is een waardevol begrip, dat 
bij urtstek van toepassing is op het leven van 
déze opgewekte, blijmoedige vrouw. In de 
ruim 78 levensjaren, die haar gegeven 
waren, heeft ze zich ontpopt als een bezige 
bij, wiens handen nooit rustten. Als oudste uit 
een gezin van 11 kinderen, nam ze on
gevraagd op jonge leeftijd extra zorg op zich 
voor haar opgroeiende broers en zusters, 
omdat haar vader vroeg overleed. Dat dit 
grote indruk heeft gemaakt blijkt uit de 
manier, waarop met veel respect in de familie 
over "Oons Truike" gesproken wordt. 
Na haar huwelijk in 1946 met Toon Braak
huis, bleken die ervaringen goed van pas te 
komen, omdat ze zelf 6 l<inderen kreeg, maar 
daarnaast ook zorgde voor inwonende 

schoonvader en tot op de dag van haar dood 
voor zwager Gerard. 
Tot aan 1959 woonde het gezin in de Nijstad, 
waarna onder invloed van de ruilverkaveling 
verhuisd werd naar 't Glip. Moeilijke jaren 
volgden. 
Een bedrijf in opbouw, verloor na korte tijd 
een drijfveer, toen de hartkwaal van haar 
man zich openbaarde. Na zijn overlijden in 
1974 zal ze de verantwoordelijkheid, die ze 
nimmer ontliep, nog sterker gevoeld hebben. 
Als geen anéler zal het haar pijn gedaan 
hebben, dat uiteindelijk afstand gedaan werd 
van het boerenbedrijf. 
Haar opgeruimde karakter maakte het mo
gelijk naaien te genieten van andere bezig
heden. Menig brei- of handwerkje kwam uit 
haar vingers. Vol interesse richtte ze zich op 
de kinderen en vooral de kleinkinderen, die 
tot op haar sterfbed haar bijzondere gene
genheid konden proeven. 
Door een achteruitgaande gezondheid ver
liep haar laatste levensjaar moeizaam. 
Hoewel ze in de familie een leegte achterlaat, 
zal de nooit aflatende zorg voor kinderen en 
kleinkinderen ons allen bijblijven. 

Wij zijn dankbaar voor uw medeleven en de 
steun, die we daardoor ondervonden. 

Familie Braakhuis. 


