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HERMANNUS HENCRIKUS 
ALOYSIUS BROEKHUIS 

echtgenoot van 
Annelise Henriëtte Regins ter Braak. 

Hij werd geboren op 20 april 1933 te 
Weerselo. H1j overleed thuis na een 
langdung ziekbed, op 24 maart 1991 
op 57-jarige leeftijd. We deden hem 
Uitgeleide na de uitvaartmis in de St. Jo· 
zetkerk te En~chede op 28 maart d.a.v. 
Daarna volgde de crematie te Usselo. 

Twee en dertig jaar heeft Herman in het 
onderwijs gewerkt. Hij zag zijn taak 
ook als roeping. Zo verstond hij de 
kunst kinderen ook relrg1eus te moti· 
veren en beklemtoonde hij het goede 
kontakt tussen school en parochre. 
Hij had aanvankelijk vee l moeite met 
het afscheid van het onderwijs. Maar 
toen hij zijn leven een nieuwe, zinvolle 
vulling kon geven, maakte dat alles 
goed. En wat heeft hij niet allemaa l 
gedaan voor de Jozef- en Jacobuspa
rochie: de opvang van groepen, de 
ledenadmmistratie, kosteren en lector
Zijn, de kerkberichten en de lectuurta
fels verzorgen, enz. 
Ondertussen wist hij ook volop te ge. 
nieten: van familiebezoek, van soms 

!o:~nge fiel:.iochter. t.ij voorkeur vroeg 
1n de morgen, van tuinieren en van mu
ziek. Natuurlijk kwamen dan herinne~ 
r1ngen op aan zijn Saasveldse jeugd. 
Toen Herman ziek werd en na lang 
.,vechten" wist dat hij een ongelijke 
strijd veerde, had hij het erg moeilijk, 
het meest omdat hij zijn Annelies en 
andere dierbaren moest verlaten. Hij 
kreeg voora l vee l steu n van die hem 
het meest nab1j waren en vond kracht 
in het gebed en de H. Communie. En 
oude symbolen grngen ineens nog meer 
spreken : de bloem die beschutting no
drg heeft, het licht van de kaars die 
opbrandt, een hand die zwaait en wenkt 
een Maria- ikoon. ' 
Zo is hij a.h.w. met Christus de weg 
naar Jeruzalem gegaan. Vroeg in de 
morgen van Palmzondag overleed hij. 
Nu mag hij Pasen vieren met de Ver
rezen Heer en met allen die hem voor
gingen. Zo blijft hij toch met ons ver
bonden. 
Onze Vader Wees Gegroet 

We danken allen hartelijk voor het 
meeleven tijdens de ziekte van Herman 
en de vele blijken van deelneming na 
zijn overlijd.:!n en uitvaart. Dat doet ons 
heel goed. 

A. Broekhuis- ter Braak 
Mevr. G. A. ter Braak- Busschers 


