
Ter herinnering aan 

Toos Koedam 

sinds 30 april 1998 weduwe van 
Karel Brokelman 

Toos werd op 15 juni 1934 te Almelo gebo
ren. ZIJ overleed op 21 februari 1999, na 
een liefdevolle verzorging in het verpleeg
huis "het Meulenbelt" te Almelo. 
Tijdens de plechtige uitvaart op 25 februari 
in de parochiekerk van de H. Pancratius te 
Tubbergen, hebben wij afscheid van haar 
genomen en haar lichaam bij Karel ter ruste 
gelegd op het parochiekerkhof, aldaar. 

Door haar plotselinge sterven is niet alleen 
in de familie. maar ook in "het Meulenbelt" 
te Almelo een groot gat gevallen. Door een 
hersenbloeding was zij afhankelijk geraakt 
van de hulp van haar man Karel, die de zorg 
alleen eigenh1k niet goed aankon. 
Zonder veel aanpassingsproblemen vond 
zij na de dood van Karel haar nieuwe thuis 
in "het Meulenbelt" , waar voor Toos een 
nieuwe levensfase aanbrak. 
Ze ging daar met sprongen vooruit en vond 

zo nieuwe levenszin; vaak trok zij daar op 
met haar vriendin Annie. Toos hield van 
bloemen, ze vond haar liefhebberij dan ook 
in het bloemschikken. Ook ging zij graag 
naar de bingomiddag; aan de meeste akti
vite1ten in "het Meulenbelt ' deed ze graag 
mee. Toos was altijd heel duidelijk aanwe
zig . Met haar vrolijke en opgetogen karak
ter werkte ze vaak heel aanstekelijk in haar 
omgeving . Ze ging heel trouw naar de kerk
diensten op "het binnenhof", daar beleefde 
ze met anderen haar geloof. 
Nu zij plotseling van ons heengegaan is, 
bidden wij voor haar dat ze in de hemel de 
rust gekregen heeft die ziJ verdiende. 
Toos. bedankt voor alles! 

Voor uw blijken van belangstelling en me
deleven, tijdens de ziekte en na het overlij 
den van mijn moeder en schoonmoeder, 
zeggen wij u oprecht dank. 

Peter en Jeannet Brokelman 

Tubbergen, 25 februari 1999 
Correspondentieadres: 
Korianderhof 93, 7641 XV Wierden 


