
DANKBARE HERINNERING AAN 

HERMANNUS BERNARDUS 
MARTINUS BROEKHUIS 

echtgenoot van 

GERRITDINA GERHARDA STOELERS 

Geboren op 8 september 1921 te Enschede. 

Overleden op 2 november 1970 te Lonneker 
en op 6 november d.a.v, hebben we zijn 

lichaam te rusten gelegd op het r.k. kerkhof 
aldaar. 

Vader in de hemel; wanneer wij overwea:en, dat 
uw dienaar Herman, samen met zijn vrouw een 
mooi gezin heeft gesticht; dat hij een soepel 
gezag heeft gehandhaafd,zodat ieder ruimte kreeg 
zijn weg te zoeken, dat hij na vele jaren eindelijk 
een eigen bedrijf heeft gebouwd; dat hij het 
werk van velen met zorg bestuurd heeft en be
waard, dat hij daarbij zich geheel inzette voor 
zijn gezin; dat hij plotseling opgeroepen werd 
om de pelgrimstocht op aarde te beeindigen; 
wanneer wij dit alles overwegen, dan worden 
wij als celovig mens stil. 
Onnaspeurlijk zijn de wegen des Heren. Waar 
vinden wij troost in dit smartelijk verlies. Bij 
het graf van zijn vriend Lazarus sprak Jezus: Ik 
ween omdat hij die ik liefhad is heencecaan. 
Met alle recht mogen en moeten wij bedroefd 

zijn. Hij heeft het leven voorgeleefd in hartelijke 
liefde en grote werkkracht. 
Dit voorbeeld is onze steun en de troost vinden 
wij in de woorden van Jezus: Ik ben de verri1· 
xenis en het leven, wie in mij gelooft zal leven. 
Stijgen wij in onze gedachten boven de smart 
uit naar Hem die het eeuwig leven is. 

Danken wij de Heer voor wat hij als echtgenoot 
en vader voor ons heeft betekend. 

Dierbare vrouw en kinderen. weest elkaar tot 
steun en sterkte, •ooral in de moeilijkste dagen. 

Wij bidden u heer, geef hem de rust die hij op 
aarde niet kende. 

De vele blijken van medeleven, welke 
wij mochten ondervinden bij het over
lijden van mijn lieve man en onze 
zorgzame vader, hebben ons diep ge
troffen en betuigen U daarvoor onze 
oprechte dank. 

G. G. Broekhuis. Stoelers 
en kinderen 

Lonneker, 6 november 1970 


