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We houden in dankbare herinnering 

GRADA RIKA JOSEFINE 
urr HET BROEK-KROESE 

sinds 22 juli 1939 gehuwd met 

GERRIT JOHAN GERARDUS UIT HET BROEK 

Ze werd in Lonneker geboren op 18 maart 1914. Thuis 
aan de Duivelsdijk in Oldenzaal werd ze plotseling door 
de dood verrast op 21 maart 1990. Na de Uitvaartmis in 
de Mariakerk hebben we haar lichaam aan de aarde 
toevertrouwd op de begraafplaats te Oldenzaal op 23 
maart d.o.v. 

Haar heengaan brengt een lege plaats in het hart van 
haar man, met wie ze zovele jaren in liefde verbonden 
was, en bij haar kinderen en kleinkinderen, die zich haar 
hartelijkheid en geweldige inzet zullen blijven 
herinneren. 
Ze leefde eenvoudig, echt op de achtergrond, soms hard 
voor zichzelf, want ze wilde zo graag leven met en voor 
anderen; ze hield er niet van over haar medemensen te 
praten, ze vroeg juist aan hen niet te oordelen en te 
veroordelen; van haar konden ze steeds een goed 
woord verwachten. 
Wat kon ze genieten van de natuur, wandelend in de 
omgeving, maar ook aktief in de tuin en thuis, met 

planten, bloemen en stekjes. Als een handige vrouw was 
ze altijd maar bezig; ze ging graag naar de gymnastiek
en de handwerkclub. Maar ook boeide haar het maken 
van grote reizen; zo is ze twee keer in Lourdes en twee 
keer in lsraêl geweest. 
Het geloof, dat ze had meegekregen, bracht diepgang in 
haar leven, en een hartelijke verbondenheid met de Kerk 
van Jezus Christus en met haar parochie; ze ging graag 
naar de kerk, ook door de week. 
De laatste jaren werd ze meermalen door ziekte 
getroffen. Nadat ze in 1989 het gouden jubileum had 
gevierd en zondag nog haar verjaardag, met plannen 
voor een reis naar lsraêl, werd ze opgeroepen voor de 
grote tocht naar het hemelse Jerusalem. 

Moge ze áaar voor altijá vreáe vináen. 

Uw hartelijk medeleven na het onverwacht heengaan 
was voor ons een grote troost. 
Daarvoor willen we U danken. 

G.J.H. Uit het Broek 
kinderen en kleinkinderen 




