
Met dankbaarheid denken we terug aan 

FRANS BROOKHUIS 

de goede man van 
Dlny Hanter 

Hij werd 30 maart 1930 in de Lutte geboren. 
Gesterkt door het Sacrament der Zieken 
stierf hij in het ziekenhuis te Enschede op 
1 juli 1984. 
De uitvaart voor hem vond plaats in zijn 
parochiekerk van O.L. Vrouw Tenhemel
opneming te Oldenzaal. Daar hebben we 
hem op het kerkhof begraven. 

Veel te vroeg Is er een einde gekomen 
aan het leven van deze eenvoudige, vrien
delijke man. Hij leefde volop tussen de 
mensen, maar zijn gezin kwam toch op de 
eerste plaats. Hij was graag thuis bij zijn 
vrouw en kinderen. Hun huwelijk heeft hij 
met gemengde gevoelens ervaren, maar 
hij was blij dat ze een goede man kregen. 
Plichtsgetrouw vervulde hij zijn werk bij 
de gemeente; en als hij in zijn wagen 
door Oldenzaal reed, moest hij heel wat 
keren de mensen groeten, want velen 
kenden hem. Hij was een gezien figuur 
en een prettig mens en anderen hadden 
graag met hem te doen. Hij stond voor 
ieder klaar. Zijn werk was zijn lust en zijn 
leven. Typerend voor hem was dat hij kin-

deren blij kon maken met de kleinste 
dingen. Niet de overdaad was voor hem 
belangrijk, maar de gerechtigheid. Daarom 
kende hij geen vijanden en heerste er 
blijheid, waar hij aanwezig was. 
Helaas heeft zijn hart, dat wagenwijd open 
stond voor anderen, het te vroeg opge
geven; maar ongetwijfeld zal zijn wens zijn 
dat zij die achterblijven hun hart open 
blijven stellen voor elkaar en elkaar helpen 
in het ·leven dat nog komt. 
Wij vertrouwen dat Frans Brookhuis van 
God de beloning heeft gekregen voor zijn 
leven op aarde van het hemels Vaderhuis. 

Moge hij daar rusten in vrede. 

Voor Uw blijk van deelneming ondervon
den bij het plotseling overlijden van mijn 
lieve man onze onvergetelijke vader en 
schoonvader zeggen wij U hartelijk dank. 

D. M. Brookhuis- Hanter 
Brigitte en Berthil 
Karin en Jos 

Oldenzaal, juli 1984 
Rembrandtstraat 3 


