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Dankbare herinnering aan 

Herman Brookhuis 

Hij werd geboren te Nordhorn op 10 januari 
1908 en overleed, na het ontvangen van het 
Sacrament der Zieken, In vrede en overgave op 
de eerste Adventszondag, 30 november 1997, 
In het Verpleegcentrum Twente-Oost te 
Denekamp. 
We hadden Herman 3 december voor het laatst 
bij ons tijdens de viering van de H. Eucharistie 
In de St. Nicelaaskerk te Denekamp en hebben 
hem daarna begraven biJ zijn moeder op het 
parochie-kerkhof aldaar. 

Herman als middelste uit een gezin van twaalf 
kinderen is als alle mensen van zijn generatie in 
soberheid en eenvoud opgegroeid. 
Zijn jeugd heeft hij doorgebracht op de boerde· 
rij aan de Brandlichterweg, maar het grootste 
deel van zijn leven speelde zich af in de 
beschermde en zorgzame omgeving van 
"Gerardus Majella". 
De eerste jaren nog In het oude ziekenhuis, 

daarna in het Verzorgingshuis en tenslotte In 
het Verpleeghuis. 
HIJ heeft daar een goed en onbezorgd leven 
gehad. De zusters waren alles bij hem. 
Zo mocht hij daar graag werken in de bloemen
tuin. ledere zaterdag bracht hij daarvan een 
boeket bloemen biJ de zusters en met 
Sinterklaas ontving hij als dank dan steevast 
een overal met een paar klompen. 
Herman heeft eenvoudig en simpel geleefd, 
stond klaar om te helpen waar hij kon en was 
bijzonder gevoelig voor een goed woord. 
De laatste zes jaar was hij bedlegerig en steeds 
mlnder aanspreekbaar. 
Met veel liefde en zorg werd hij verpleegd. We 
zijn daar de zusters en broeders bijzonder 
dankbaar voor. 
Herman was, ook weer In alle eenvoud, een 
gelovige man. 
Toen hij nog goed kon, was hij een trouwe 
bezoeker van cfe zondagse Hoogmis. 
We mogen geloven dat hij nu bij God thuis Is en 
daar alles als nieuw mag ervaren. 
Moge het Licht van kerstmis hem verlichten, 
zodat hij kan rusten in vrede. 

Herman, tot weerziens bij God I 

Voor uw belangstelling en medeleven danken 
wij U hartelijk. 

Fam. Broekhuls 
Fam. Kokkaler 


