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Ter herinnering aan onze moeder, schoonmoeder en oma 

Geziena Maria Brookhuis 
sedert 6 november 1997 weduwe van 

Gerardus Marinus Hessel ink 
Geboren te Denekamp op 14 november 1919. 

Overleden te Losser op 21 december 2005. 

Op 24 december hebben wij afscheid genomen van 
moeder en oma in de St. Nicolaaskerk te Denekamp 
en haar te rusten gelegd op het kerkhof te Denekamp, 
herenigd met haar man en haar zoon, die we bij haar 
hebben laten herbegraven. 

Tot op hoge leeftijd heeft onze moeder en oma zelf
standig gewoond, mede dankzij de zorg van Lidy en 
Gerrit en de Thuiszorg. Haar gezondheid ging het laat
ste jaar echter sterk achteruit en in oktober moest zij 
uiteindelijk worden opgenomen in het ziekenhuis te 
Enschede. De laatste week voor haar overlijden ver
bleef moeder en oma in het verpleeghuis te Losser. 
Het was voor haar niet eenvoudig zich over te moeten 
geven aan de zorg door anderen. Op 21 december 
2005 is zij vroeg in de avond rustig in haar slaap over
leden. 
Moeder en oma was een eenvoudige vrouw. Haar 
keuken was haar domein. Daar speelde haar sociale 
leven zich af. Daar ontving zij haar talrijke bezoek, 
daar schonk zij koffie en smeerde zij vele beschuiten. 
De televisie was haar beeld op de buitenwereld . 
Na haar huwelijk, in 1949, heeft zij vele jaren in de 
confectie gewerkt. Later heeft zij thuis gewerkt en tal
rijke gordijnen genaaid. 

Het verl ies van Alwie, op 14-jarige leeftijd, was een 
groot gemis. Het overlijden van haar man, in 1997, 
was dat eveneens. Hoewel zij dat naar buiten toe niet 
liet merken, heeft zij deze verl iezen slechts met moeite 
een plaatsje kunnen geven in haar leven. 

Voor haar kleinkinderen was zi j een lieve, hartelijke 
oma. De kleinkinderen kwamen graag bij haar over de 
vloer. Bru ine bonensoep was dan haar favoriete 
gerecht. 

Moeder en oma had in toenemende mate moeite met 
alleen zijn. Mensen in haar nabijheid werden uitgeno
digd om die momenten bij haar te zijn . Nu ze bij pa en 
Alwie is, is ze nooit meer alleen. 

Met het volgende gedicht willen wij onze gevoelens 
uitdrukken. 

Langzaam·kruipt de dag voorbij 
Stilte om me heen 

Niemand meer die wacht op mij 
Dag en nacht worden één 

Een leven is voorbij 
Verdriet en pijn 

Een kist zakt naar beneden. 

Een gevoel van verlies 
Zenuwachtig gelach, geroezemoes 

Een leegte blijft over 
Een afscheid, veel pijn 

Maar herinneringen blijven 
En dat is fijn. 

Voor uw belangstelling en medeleven zijn wij u dank
baar. 

Kinderen en kleinkinderen. 


