


In dankbare herinnering aan 

MARIA JOHANNA BROK-NIERS 
weduwe van 

Hendrikus Johannes Gerardus Brok 

Geboren op 27 februari 1921 te Hengelo en 
overleden op 8 november 1997 te Borne. De 
plechtige Eucharistieviering werd gehouden op 13 
november 1997 in de St. Stephanuskerk te Borne, 

waarna de crematieplechtigheid plaatsvond . 
te Usselo. 

Wij willen graag iedereen bedanken voor de 
overweldigende belangstelling na het overlijden en 
bij het afscheid van onze moeder en oma 

Familie Brok 

Een bijzondere vrouw is niet meer. ... 

Volkomen onverwacht werd haar leven beëindigd en de 
wereld stond even stil. Haar leven stond in het teken van 
wrgen voor anderen, speciaal haar kinderen en 
kleinkinderen. Haar gezin stond op de eerste plaats en 
samen met vader hebben zij acht kinderen in liefde 
grootgebracht. Voor vader was ze de steun en toeverlaat, 
vooral in de laatste moeilijke maanden van zijn leven. 

Kenmerkend waren haar werkzame en behulpzame 
inspanning. In haar leven heeft zij ook moeilijke 
momenten gekend, maar door haar opgewekte houding 
stond zij optimistisch in het volle leven. Groot was haar 
vertrouwen in de mensheid, waardoor ook haar 
kinderen de ruimte kregen zich te ontplooien, ieder op 
zijn of haar eigen manier. Ze stimuleerde daarbij, was 
geïnteresseerd in hun doen en laten en was trots op 
hetgeen zij presteerden. 

Voor haar familie en vele vrienden was ze een warme en 
hartelijke vrouw. Haar huis was voor menigeen een 
zoete inval en ze maakte tijd voor iedereen. Attent, 
opgewekt en opbeurend bij lief en leed. Ze wilde graag 
mensen om haar heen en het was dan ook prettig met 
haar om te gaan. Haar gastvrijheid, haar openheid en 
haar manier van leven sierden haar: ,,altijd opgewekt, 
maar niet altijd opgeruimd". 

Zonder het door haar gevreesde ziekbed heeft ze ons 
allen verlaten als een tevreden vrouw. Groot is nu de 
leegte, maar de vele goede herinneringen helpen ons in 
haar voetsporen, en in die van vader, verder te gaan. 


