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Geboren te Lonneker op 12 mei 1908. 

Sinds 15 maart 1981 weduwe van 
Gerardus Broekhuizen. 

Gesterkt door het H. Sacrament der 
Zieken in de vrede van Christus 

overleden in het Dr. Ariênstehuis te 
Glanerbrug op 18 augustus 1996. 

Na een plechtige Eucharistieviering in de 
kapel hebben we op 21 augustus haar 

lichaam ter ruste gelegd op het 
R.K. kerkhof te Glanerbrug. 

Onze goede moeder en oma heeft een heel 
zorgzaam leven gehad. Als oudste van tien 
kinderen werd zij reeds als jong meisje ge
konfronteerd met de zorgen van een groot 
gezin in de moeilijke omstandigheden van 
dat ogenblik. 
Bijna 50 jaar is zij gelukkig geweest met 
vader. 
Samen met hem heeft ze alle lief en leed 
gedeeld . 

Hoe gelukkig zij ook waren: het was voor 
hen een grote schok toen één van hun kin
deren geestelijk gehandicapt bleek. Dat 
heeft haar verdere leven sterk beïnvloed. 
Ook al had zij er moeite mee haar innerlijke 
gevoelens te uiten: uit alles bleek hoe zij 
hield van haar kinderen, klein- en achter
kleinkinderen. Maar de intense betrokken
heid bij Gerard, haar zorgenkind, beheerste 
voor een groot deel haar leven. 
Alleen in haar geloof zocht zij de kracht te 
komen tot aanvaarding. 
Zij was een diep godsdienstige vrouw. 
Haar laatste gang, vlak voor haar plotselinge 
dood, was die naar de kapel, waar ze trouw 
de Eucharistie meevierde. 
Kort tevoren had zij samen met andere be
woners de ziekenzalving ontvangen en nog 
het feest mee gevierd van Maria ten He
melopneming. Voor deze Moeder-bij-uitstek 
koesterde zij een warme verering. 
Dankbaarvoor alles wat zij voorons betekend 
heeft vertrouwen wij. dat Maria haar nu zal 
binnenleiden in de eeuwige vreugde van de 
hemel, waarnaar zij zo hoopvol heeft uitge
zien. 

Uit dankbaarheid voor uw zorgen meeleven 
en ter gedachtenis aan onze goede moeder 
en oma. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen. 




