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In dankbare en liefdevolle herinnering aan

MARIA WILLEMS

echtgenote van
Theo de Bruin

* 11 oktober 1955 † 26 mei 2021
  Leunen Nijmegen

Op 2e pinksterdag gingen we onbevangen de hond uitlaten 
tot jij, Maria, je plots niet goed voelde en in mijn armen 
in elkaar zakte. De ziekenauto was er snel maar na twee 
dagen op de IC moesten we afscheid van je nemen. Met veel 
verdriet en vooral met heel veel liefde en dankbaarheid 
denken we aan je terug.

Maria groeide op als 8e van de 12 kinderen in het hechte, 
warme gezin van Gerard Willems en Annemarie van den 
Munnikhof. Ze had er een gelukkige jeugd en met broer 
Hans een bijzondere band. Eenmaal groepsleidster, 
kwam ze op Boldershof in Druten te werken en te wonen. 
Op de Brijenburg in Ledeacker hebben we elkaar ontmoet. 
Het duurde even voor we de�nitief bij elkaar kwamen. 
Jij gaf me een gevoel van geborgenheid en mezelf mogen 
zijn in voor en tegen spoed. Spoedig kon ik niet zonder je. 
Je was zo vertrouwd. In 1993 trouwden we en bouwden 
we ons vertrouwde en veilige huis in een �jne buurt met 
�jne buren. We kregen Maikel en Sanne. Wat was je trots 
op hen en wat hebben we van hen genoten. Ze groeiden 
op, kregen vrienden en vriendinnen en jij was er altijd 
voor hen. Nu zijn ze twee mooie volwassen mensen, die 
zich geweldig ontwikkeld hebben en �jne partners hebben, 
Ward en Brigit. Samen zijn we bij de kinderen aan de slag 
geweest om te klussen en kwam je langs met appeltaart of 

een boterham met ei. Wat was het �jn toen ze allebei een 
huisje hadden. Je was blij als ze kwamen eten.
Wat heb je genoten van de vakanties met de kinderen met 
de caravan door heel Europa. Van de reis naar Sri Lanka 
waar Sanne stage liep. Je mooiste reis met het hele gezin 
en aanhang naar Zuid-Afrika. Gelukkig heb je dat mogen 
mee maken.
Er was ook tegenspoed, het overlijden van je ouders, je zus 
Hennie en van mijn zus Trudie. Ook de dood van onze hond 
Luckie heeft je erg aangegrepen. Je was een mensen-mens 
en een dierenvriend. Je was ook een verzamelaar. Ons huis 
is Maria en straalt Maria uit. Jij alleen weet alles te liggen. 
We deden veel samen, wandelen, tennis, �etsen met 
Semmie, lekker naar de sauna, op vakantie of samen een 
�lmpje kijken op de bank. We hadden het zo goed en nog 
zo veel mooie plannen. 

Nooit meer samen wandelen, tennissen of naar de sauna. 
Nooit meer samen op vakantie of een terrasje pakken. 
Nooit meer samen zijn met de kinderen. Maria, we voelen 
ons verlamd. We kunnen niet zonder je en missen je nu al. 
Ook Semmie, jouw grootste vriendin kan je niet missen. 
Maria, heel erg bedankt voor wie je was en voor alles wat je 
voor ons hebt betekend en altijd betekenen zult. We houden 
zielsveel van je en blijven dat altijd doen. Het ga je goed 
op de grote reis.

Iedereen hartelijk dank voor uw aanwezigheid, steun, 
kaarten, prachtige bloemen en lieve woordjes. Het was heel 
�jn en heeft ons erg goed gedaan.

Theo
Maikel en Brigit
Sanne en Ward
Semmie 
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