
Sterven is verhuizen van de buitenwereld naar het hart
van de mensen die jou hebben liefgehad.

MARIE DE BRUIN-PETERS

echtgenote van
Toon de Bruin

* 23 juni 1942  Groesbeek  † 18 december 2021

Ons mam was een geboren en getogen 
Groesbeekse. Zij groeide op met Frans, haar broer 
met wie zij een sterke band had, zijn veel te jonge 
overlijden heeft haar enorm veel verdriet gedaan.

Nadat zij met ons pap was getrouwd betrokken zij 
een woning aan de Dries waar zij altijd zijn blijven 
wonen. Toen ons pap voor zichzelf begon was zij 
zijn steun en toeverlaat. Zij hielp hem waar zij 
maar kon, deed het huishouden en voedde ons, 
haar twee jongens, op met heel veel liefde.
Wij zijn haar dan ook erg dankbaar voor alles wat 
ze voor ons heeft gedaan en betekend. 

Wie ons mam gekend heeft weet hoe gastvrij en 
behulpzaam zij was. Haar deur stond gastvrij 
open en iedereen kon altijd aanschuiven.
Ze had altijd een luisterend oor, gaf advies en 
ieder geheim was veilig bij haar. 

Haar kookkunst was geweldig en er was altijd 
voldoende voor onverwachte gasten.
Ze hield van borduren en haken, van lezen en 
puzzelen, van mooie spullen voor in huis of mooie 
kleding. 

Haar lach was voor velen onweerstaanbaar, net 
als haar hang naar gezelligheid.
Wat gevierd kon worden vierde ze. Ze deelde met 
liefde in ons geluk en sloot haar schoondochters 
met kinderen in haar hart als eigen.
Nadat ze werd getroffen door een hersenbloeding 
verloor het leven veel van zijn glans. Thuis wonen 
kon niet meer en dat deed haar en ons pap veel 
verdriet.
Op de Eikenhorst vond ze gelukkig snel haar 
draai, we zijn iedereen daar dan ook bijzonder 
dankbaar voor de liefdevolle zorg en aandacht. 

Lieve Marie, mam, dank voor al je liefde.

Hartelijk dank voor uw steun, troost en aandacht.
Het heeft ons goed gedaan.
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