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In dankbaarheid gt·denkfn wij 

Gerardus Johannes 
Braakhuis 

echtgenooi ,·an 

Euphemia Gesina Lansink 

\'ad<"r werd gdmH·n 7 srprembcr 1909 te Reu· 
tum. Op9 juli 1917 1rad hij 1n ht-1 huwelijk. Hij 
werd de opmlger ,·an ÛJ n vader op de ~rdt'rij. 
Werkend van de morgen 101 de avond, wi:.t hij 
'eel tut ~tand te brengen. Z1jn strt',·en '''a\ een 
eenmaal begormt'n werk binnen een bt-paalde 
tijd re voltooi~11. 
\'ader wa~ altijd n>l wrg voor tijn \Touw en 
kinde1cn. Zijn nuuw bood hij de helpt•nde 
hand. Samen met liJn vrouw gaf hij aan zijn 
inwonende hrocr hddemlle aandacht. 
Hij wa\ een m.m met een sterk verantwoorde· 
lijkh~idsge\'Od. Hij was et·n goed t'n bc1rouw· 
baar man, d1t- het Httrouwt>n 'an n•lt-n had. 
\'ersmndig ah hij wa' wis1 h1j raad te genn en 
Ie zwijgen. 

Hij kan gt:makkelijk komakten leggen met de 
medemensen. Eenvoudig. 'ympa1hiek en gt'zel· 
lig. 7<mder opdringnigheid. wi'l hij m .. nsen 
aan zich te lunden. liet wa> hem gegevl'n om 
met hurno1 en op t't'n >Ineuigt' manier l<' vrllel· 
lt'n. 

Farnilir t'll buien 'onden in hem een nt<lt•lie· 
venden meclt·,·end man. 7..t>l( hartt·lijk, kon hij 
de hant'lijkh<"id van anderen waardt•ren. C:etaJ· 
dus Br.takhUJ; wa> een dit'pt.;-elovig man, dit
ách bewusl wa:. van de hroo;heid van he1lnen. 
Hij da< hl er meer mc1 na dan hij umprak. 
:\let kt'r\trnis w·a> hij nog in de hoogmis aanwe
ûg. Op dinsd,lgavond, net \OOr dt' laal,tt: dag 
van hc1 jaar op ~0 drceml>e1 1986 ging hij plot· 
;eling LOnder pijn en ~trijd \'all om hren. 
De tocduming 'an h~1 sanament van het heilig 
olie~! was et'n bcvc>tiging van 1ijn gelovige 
le\'cnshouding. In nt'de heeft hij gelcdd. in 
vrede i; hij gC)torven. 
Op talrrdag S Januari hebbcn wij afscheid van 
hem gl·nomcn rijden) de I'U<haristiedrring tt:> 
Reuturn en hem te rusten grlegd op h<"l pa· 
roçhie-kerkhor. Bidden wij dat dt• Heer Lijn 
gocde 1'11 trouwe dienaar Ge1 ard mogr opnt'men 
in de :.~ad van ht't Litht, waar de tiJd overg.tat in 
eeuwigheid. 

\'oor uw medeleven ondt-rvonden na het zo 
plotst·ling mcrlijd~n "an m1jn line man cn 
ontc 1orgzame vader, 7t'ggen wij u omeoprechte 
dank. 

1·:. G. Braakhui5 · Lan~ink 
en kindeten 

Reutum, januan 1987 
Agclerwcg 16 


