
Ter herinnPring aan 

Geertruida Hendrica Maria Brok 
weduwe van 

Johannes Anthonius Bonenkamp 

ZiJ werd geboren op 18 augustus 1911 te Hengelo 
Ov. en overlePd te Hengelo op 13 janudri 1996. 
Na de Eucharistieviering in de St. Lambertuskerk te 
Hengelo op 17 januari, hebben wij haar begraven 
bij vader, op het kerkhof aan de Deurnmgerstraat in 
bovengenoemde plaats. 

Toen we moeder ongeveer een half uur voor haar 
dood vroegen of we wat zouden bidden samen, 
schudde ze haar vermoeide hoofd en zei:"Nee, dat 
hoeft niet, ik heb in mijn leven genoeg gebeden." 
Met dat korte zinnetje heeft ze in wezen haar hele 
leven gekarakteriseerd. Ze was zeer gelovig en 
voelde zich nauw verbonden met de Kerk en de 
parochie. Hoewel het vanwege de schaarse tijd 
vaak moeilijk uitkwam, heeft ze vader altijd gesti
muleerd om zijn taak als drager van Sint Lodewijk 
te blijven uitoefenen. 
Zelf stak ze veel energie in de oprichting van een 
gemengd koor, want ze zong ook graag. De laatste 

jaren onderhield ze het contact met de parochiekerk 
d.m.v. de kerkradio. Via dit voor haar onmisbare 
lijntje volgde ze elke morgen om 9 uur de M is. De 
maandelijkse communie thuis was voor haar steeds 
een hoogtepunt. 
Voor haar kleinkinderen had oma een speciaal 
plaatsje in haar hart. Bij de wekelijkse bezoekjes in 
het weekend kwam ze nooit met lege handen en als 
het even kon deed ze nog een spelletje met de 
kleinsten. 
Na de dood van vader en van haar broer Frans 
voelde moeder zich steeds eenzamer worden in de 
Reitzstraat. Ze ging er weg om een zeer gelukkige 
periode tegemoet te gaan in haar nieuwe woning 
aan de Jan van Galenstraat. De aandacht en de 
goede zorgen van haar medegalerijbewoners de
den haar zeer goed. Ze hoopte vurig er nog een 
aantal jaren te mogen wonen, maar het zijn helaas 
maar vijf maanden geworden. 
Moge de Heer, waarin ze zoveel vertrouwen had, 
haar nu weer samenbrengen met vader, en hen voor 
altijd gelukkig maken in Zijn hemelse woning. 

Wij danken u hartelijk voor al uw blijken van 
medeleven. 

Paul, Anneke, Guus, Marlies 
en al le kleinkinderen. 




