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sedert 28 mei 1997 weduwe van 
ltennie Brookhuis 

Geboreo te Ul\..erop 15jum 1932. 
Overleden te Losser op 19 JUii 2008. 

Na de Ui1vaartplechtigbe1d op 24 juli 2cnl hebben "e 
haar bij Henruc te ruste gelegd op de R.K 

begraafplaats van de H. Mana-GeboonekerJ.. te Los<er. 

Annie "erd geboren als oudste dochter in een gezin 
van zc>en 1..ioderen aan de BroeJ..hoek" eg 1c Lo~~r. 
Een acûef en saamhorig gelÎn Tot op de dag \3n 
\"andaag kennen de' icr broers en Annie een innige 
familieband. Met An me overleed voor hen. na Marietjc 
en Lies hun derde en laatste zus. waarvoor zij 101 aan 
haar dood. altijd klaar stonden. 
Na haar school moest Annie net al> vele anderen in die 
tijd meehelpen om het gezin draaiende te houden. Al 
jong ging 1ij werken in de texuelfabrieken \·an. van 
Heek in Enschede. 
Meer als 25 jaar heeft zij daar gewerkl. Ondenu,sen 
leerde z.ij Hennie Brookhu1s kennen. Op 22 noHmber 
1960 gaven zij clJ..aar hel jawoord. Na een kone tijd 
aan de Meidoom•traat te hebben gewoond, verhuisde 
het gezin. met de inmiddels geboren lOOn Henri naar 
de Tulpstraal 7. waar zij een nieuw huis gebouwd 
hadden. 
In 1970 sçhonk 101 hun gro1c wens l .yannc het 
levenslicht. De toen al 1,even jarige Henri kreeg 
gezelschap van een wsje, waarmee het ge1in compleet 
was. Er werd altijd gewerkt nan de Tulpstraat, van 
çonfcc1icwerk tot setjes maken. 

In 1985 trouwde Henri met Brigit. vijf jaar later werd 
het eerste kleinkind Niels geboren. twee jaar later 
volgde Myran. Wat Annie wel had gehoopt maar niet 
meer bad verwacht, ~cbcurdc toch. Lyanne trouwde 
Dennis en "erd moeaer. Elf wel..en geleden werd Stan 
~eboren. 

5't; z"angerschap volgde zij op de voet. Ze was blij en 
'ond het geweldig dat ze op haar 75ste nog weer oma 
was geworden. 
Al vrij noeg raakte Hennie arbeidsungeschil..t en 
overleed in 1997 op vierenzcstigjarigc leeftijd. Veel 
'erdriet beeft zij hier' an gehad. Ze pakte de draad 
"eer op en \\OOode tot drie dagen \OOr haar overliJdcn 
in hel huis aan de Tulpstraat. Haar gezondheid liet het 
eigenlij_I; niet meer toe. om nog langer alleen thui~ te 
ZIJD. ZiJ "'as gehecht aan de piel en "ilde er niet" eg 
ondanks de verzoeken van Henri en L)anne om toch 
eens rond te lijken naar een "onin~. of een 
logeerkamer in bet verzorgingstchu1s. 
Voor het laats1e koos ze uiteindelijk om bmnen drie 
maand weer terug te lijn op baar venrou" de piel... 

Het was altijd ge1ellig aan de Tulpstraat. De deur 
s1ond :i:ltijd open. Annie was altijd even 'rohjk en 
gastvnJ. Toen z.e zelf nog kon fietsen, bezocht te 
minstens. twee keer per week bet graf van Hennie, 
regelmatig J..-wam z.e even bij ons aan. Oppas~cn op 
Niels en Myran vond Le ge"eldig. Annie was bij de 
tijd. Ze las de krant. geen teletekstpa~na was haar 
onbekend en volgde vele programma sop de tele\ isie. 
Ze was een mens vol liefde. Ze was voor ons een 
geweldige moeder en een fantastische oma. 

Veel dank zijn wij verschuldigd aan allen die Annie 
na het overlijden van Hennie hebben l,leholpen. In het 
bijzonder broer Gerard. voor de dagelijkse bezoekjes 
en het onderhoud van het huis en de tuin. 

Henri. Brigit. Niels en Myran 
l .yanne. Dennis co Stan. 


