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In dierbare herinnering aan 

Karel Brokelman 
echtgenoot van 
Toos Koedam 

vader van Peter 

Karel werd geboren te Tubbergen op 2 
augustus 1931. Hij overleed, gesterkt door 
het Sacrament der Zieken op 30 april 1998 
in het Ziekenhuis Twenteborg te Almelo. 

Tijdens de plechtige uitvaart op 4 mei in de 
parochiekerk van de H. Pancratius te 

Tubbergen, hebben we afscheid van hem 
genomen en zijn lichaam ter ruste gelegd op 

het parochiekerkhof aldaar. 

Karel was een eenvoudige man met een op
gewekt karakter. Wanneer je een beroep op 
hem deed, stond hij altijd voor je klaar. 
Het grootste deel van zijn arbeidzaam leven 
was hij werkzaam bij de textielfabriek Hede
man in Almelo. Toen de fabriek haar deuren 
sloot, kwam Karel noodgedwongen thuis te 
zitten. 
Bij de Kringloop in Tubbergen vond hij een 
nieuwe invulling van zijn arbeidsleven. 
Hij hield van de plezierige dingen in het 
leven. Naast de zorg voor zijn moestuin, 

legde hij graag een kaartje en mocht hij 
graag biljarten. 
Het viel hem zwaar soms het evenwicht te 
vinden tussen de vrijheid die hij zo graag 
wilde en de verantwoordelijkheid die van 
hem werd gevraagd. 
De laatste jaren liet zijn gezondheid hem 
steeds meer in de steek. Toch heeft hij met 
veel liefde zijn vrouw Toos thuis verzorgd 
totdat hij zelf getroffen werd door een 
beroerte. 
Vier weken heeft hij gevochten voor zijn 
leven, terwijl hij ondertussen zijn eigen 
balans opmaakte. 
In overgave heeft hij op 30 april zijn leven in 
Gods hand gelegd. 
Moge hij nu voor altijd bij Hem gelukkig zijn. 
Karel, bedankt voor alles wat je voor ons 
hebt gedaan en hebt betekend. 

Voor uw blijken van belangstelling en 
medeleven tijdens zijn ziekte en na het 
overlijden van mijn man en vader, zeggen 
wij u oprecht dank. 

Tubbergen, 4 mei 1998 
Correspondentieadres: 
Korianderhof 93, 
7641 XV Wierden. 

Toos Brokelman-Koedam 
Peter en Jeannet 


