


Met grote dankbaarheid 
denken we terug aan 

GERHARDA ANTONIA MONNINKHOF 
echtgenote van 

JOHANNES HERMANUS UIT HET BROEK. 

Zij werd te Zuid-Berghuizen, gem. Losser, 
geboren en is na 'n langdurige ziekte en 
na tijdig voorzien te zijn van het Sacrament 
van de Zieken in het ziekenhuis "Zieken
zorg" te Enschede overleden op 6 mei 1977. 
Vanuit de Mariakerk hebben we haar be
graven op het kerkhof te Oldenzaal. 

Terwijl velen zich voorbereidden op het 
feest van .Moederdag", werd deze moeder 
uit haar groot gezin weggenomen. Zij was 
een moeder in de volle betekenis van het 
woord, want zij was niet alleen een en al 
liefde, goedheid en toewijding, maar ook 
vol energie en kracht. 
En zo heeft zij uit liefde voor haar man. 
voor haar gezin en voor het bedrijf altijd 
hard gewerkt, dag en nacht, totdat zij het 
nier meer kon. 
Niets was haar teveel. Altijd stoncl de deur 
open. Iedereen was welkom en ze wist in 
haar gezin, in haar huis een sfeer te schep
pen, die je niet gauw zult vergeten . 
Daardoor werd zij het middelpunt van haar 
kinderen en kleinkinderen. Ze was ook 
een voorbeeld van eenvoudig geloof en 
groot Godsvertrouwen, zodat zij de dood 

vol overgave aanvaardde, hoewel zij nog 
graag bij haar gezin wilde blijven. 
In her boek der Spreuken staat : "Een sterke 
vrouw, wie kan haar vinden." 
Zonder overdrijving mogen we zeggen, dat 
zij een sterke vrouw is geweest en we 
kunnen alleen maar dankbaar zijn voor war 
zij voor haar man, voor haar kinderen en 
heel veel anderen heeft betekend. 

Moge Maria, de patrones van alle moeders, 
tot wie zij in haar leven zoveel heeft ge
beden, haar begeleiden tot Jezus haar Zoon 
en moge Maria hen sterken, die zij achter
liet. 

Voor uw blijken van medeleven ondervon
den tijdens de ziekte en na het overlijden 
van mijn dierbare vrouw, onze dierbare 
mamma, oma en dochter, betuigen wij U 
onze oprechte dank. 

Uit aller naam : 
J. H. UIT HET BROEK 
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