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Hij had nog zoveel plannen, 

hij wou nog zoveel doen, 
het IS voorbij, het hoeft niet meer. 
Het is niet meer dan, maar toen. 

Een dankbare en fijne hennnering aan 

Herman Brookhuis 

echtgenoot van Annie N1jkamp 

Herman werd op 17 februari 1939 geboren in 
De Lutte. Ondanks dat hij de laatste ti1d af en 
toe hartklachten had is h1j, op 25 mei 1998, bij 
vrienden geheel onverwacht overleden. 
We hadden hem voor het laatst in ons midden 
tijdens een Eucharistieviering in de H. Drieëen
heidskerk op vnjdag 29 mei, waarna we hem 
hebben begeleid naar zijn laatste rustplaats aan 
de Hengelosestraat 

Pa werd geboren in een boerengezin, waarin 
iedereen zijn steentje moest bijdragen om het 
hoofd boven water te houden. 
Hij deed dit o.a. door 's morgens voor school 
monsters te nemen bij boeren In de omgeving. 
Na zijn opleiding aan de ambachtsschool ging 

hij werken bij een carrosseriebouwer in Olden
zaal. In de jaren zestig kwam hij als onderhouds
monteur in dienst bij Holec/Hazemijer. Hier heeft 
hij tot het laatst toe met veel plezier en toewij 
ding gewerkt. 
Pa stond altijd klaar om familie en vrienden te 
helpen bij allerlei klussen, even bellen en hij 
kwam eraan. Maar naast het werk was hij 
s avonds graag samen met ma, gen1etend van 

de tuin, een kopje koffie en vooral van elkaar. 
Geintjes makend met ons, Zijn zoons; ons uit
dagen: daar had hiJ lol aan en Wil ook. 
Pa is altijd een voorbeeld voor ons geweest en 
zal dat ook altijd blijven. 

Lteve pa, op vele plaatsen zul je gemist wor
den. We willen je bedanken voor alle liefde en 
goede zorgen. Je bent er niet meer, maar toch 
zullen we je aanwezigheid altijd blijven voelen. 

Heer, geef hem de eeuwige rust. 

Voor al uw blijken van medeleven na het plot
selinge overlijden van mijn lieve man en onze 
zorgzame vader, willen wij U hartelijk danken. 

Annie Brookhuis-Nijkamp 
Aainier en Lorette 
Sander en Carmen 


