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De laatste rit 
Lieve pa, 

We nemen afscheid van je in de moeder Tcrcsakerk en 
in het crematorium Enschede. 
Je hebt geen makkelijke jeugd gehad, maar je vond je 
geluk bij Rikie Brokers. Samen met Rikie en vaak ook 
met Henk maal-1e je tochtjes waarbij je veel foto's nam. 
Fotograferen was in die eerste periode iets heel bij
zonders, maar daardoor zijn er veel plaatjes uit jullie 
eerste tijd samen. 

Je hobby ging door, ook na de geboorte van jullie kin
deren Robert en Annemarie. Jullie gingen van de 
Thcrcsiastraat naar de Stadionlaan. Daar kreeg je een 
moeilijke periode waarin je ook veel Jast van hoofd
pijn had. Dit bepaalde voor een deel het leven thuis. Je 
belandde zelfs in het ziekenhuis. De verhuizing naar 
de Hasseler Es verliep daardoor nogal moeizaam, maar 
jullie aardden er goed. Daar werden de kinderen vol
wassen en moesten jullie ze loslaten. Ze kregen vcrkc-

ring en vlogen uit. Je ging daar met vervroegd pens
sioen, maar in plaats van op je lauweren te rusten 
kregen jullie het druk met jullie ouders, die juist toen 
meer hulp nodig hadden. Maar je ontdekte in deze 
periode ook dat je kon kunstschilderen. Jets wat je 
graag deed, al kreeg je Jast van je handen. 
Toen de kleinkinderen werden geboren werd het 
makkelijker voor je om je genegenheid te tonen. Je 
was samen met Rikie druk met ze. Je was dol op 
wandelen met dat kle ine grut, iets wat je vaak deed. 
Jullie besloten kleiner en gelijkvloers te gaan wo
nen,jull ie werden tenslotte ook wat ouder. Achteraf 
was dat een zeer goede keus. Rikie werd slechter ter 
been,jouw handen werden er niet beter op enje werd 
kortademig. Daarbij bloeide het sociale leven in 
jullie in omgeving op. 
Binnenkort zouden jullie 40 jaar getrouwd zijn. De 
voorbereidingen waren in een ver gevorderd stadium. 
Maar nadat jij de nieuwe auto opgehaald had ging 
het mis. 

Pa wc missen je. 

De dood rijmt op het leven en in de dood 
komt het leven tot =iJn vervulling 

Hierbij willen wij u bedanken voor uw belangstel
ling en steun bij het overlijden van mijn man, onze 
pa en opa. 

Familie Sühre 




