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Dierbare en dankbare gedachten bewaren 

we aan 

Geertruida Helena Maria Koekkoek 

weduwe van 

JOHANNES ANTONIUS BROOKHUIS 

Zij werd 8 december 1914 te Rha, gemeente 
Steenderen, geboren. Na een kortstondige ziek· 
te overleed zij thuis op 78-1arige leeftijd, na 
gesterkt te zijn door het H. Sacrament der Zie
ken. Op 11 november 1993 werd zij na de Eucha
ristieviering in de St. Jozefkerk te Noord Deur
ningen te ruste gelegd. 

leder mens wil graag leven. Maar toen zij merk· 
te, dat voor haar ziekte geen genezing mogelijk 
was, kon zij zich er volledig bij neerleggen. 
Ze keek dankbaar terug op haar leven, dat vooral 
gekenmerkt werd door haar optimistisch karak
ter. 
Bewust heeft ze gekozen voor een leven met Jo
han, waarin ze samen acht kinderen mochten 
grootbrengen. 
Met liefde heeft ze zich voor het gezin ingezet en 
stond volledig achter het bedrijf van haar man. 
Ze was een vrouw die van het buitenleven hield: 
Regelmatig was ze te vinden in haar groentetuin, 

waarvan niets verloren mocht gaan en waarvan 
de opbrengst zorgvuldig werd verdeeld. 
Ook voor haar waren er moeilijke tijden" Toch 
wist ze voor alles een oplossing te bedenken en 
heeft ze ons op die manier een fijne jeugd kun
nen geven. 
Haar wilskracht kwam wederom sterk tot uiting 
na haar herseninfarct, vijf jaar geleden. 
Door haar eigen inzet heeft ze de laatste jaren 
nog zelfstandig kunnen wonen, waar ze erg veel 
prijs op stelde. 
We zijn blij dat we haar op de laatste familiefiets· 
dag in september nog in ons midden hadden. 
Zelf heeft ze hier erg van genoten. 
Vooral de laatste jaren had ze de mogelijkheid in
tensiever met haar eigen broers en zussen om te 
gaan. Hieruit bleek de hechte familieband. 
Dat ze op haar ziekbed toch nog hulp nodig had, 
viel haar zwaar. Ze wilde tot het laatst toe geen 
anderen tot last zijn. 
Moedig heeft ze haar ziekte geaccepteerd en 
gesterkt door haar geloof in God is ze tevreden 
heengegaan. 

Wij danken U hartelijk voor uw belangstelling en 
medeleven tijdens de ziekte en het overlijden van 
onze lieve en zorgzame moeder en oma. 

Kinderen en kleinkinderen 

Noord Deurningen, november 1993 
Lattropperstraat 51 


