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Dank om wat je was, 
we vergeten je niet. 



Ter nagedachtenis aan 

-- Johannes Theodorus 
Bernardus Brockötter 
geboren op 24 mei 1929 te Groenlo. 

Dit stadje heeft altijd een zeer speciale 
plaats in zijn hart ingenomen. Hier leerde hij 
Hermina Maria Theodora Bekkenutte kennen, 
waarmee hij in 1952 in het huwelijk trad. 

;, Ondanks de moeilijke, oorlogsjaren , die hij als 
kind bewust heeft meegemaakt, rondde hij in 
1949 te Oudenbosch zijn studie voor onder
wijzer af. Door zijn grote inzet, inzicht, door
zettingsvermogen en organisatietalent werd 
hij in 1965 benoemd tot direkteur van de St. 
Catharinamavo te Enschede. Hier heeft hij 
met ontzettend veel plezier gewerkt. 

Hij is altijd voorstander geweest van gelijke 
kansen in het onderwijs (bijv. de Midden
school). Toen hij zich in 1977 wegens ziekte 
moest terugtrekken waren er velen, die dit 
betreurden. 

Vanaf dit moment ging hij andere bezigheden 
zoeken en vond ze in o.a. de oprichting van 
de Carnavalsvereniging De Krukken, zijn voor
zi tterschap van de Club van Oud-Grolsen en 
zeker niet te vergeten zijn aktiviteiten bij de 
voetba lvereniging St. Bonifatius Boys. 

Altijd was Pa voor ons aanwezig , altijd op
timistisch en opgewekt en steeds stond hij 
klaar om goede raad te geven. 

Niet alleen voor ons als familie was je een
geweldig mens, maar ook voor je vele vrien
den en kennissen (waarvoor je "gewoon" 
Ben was) heb je een hoop goede dingen 
gedaan . 

Pa, je was een goede echtgenoot, fijne vader 
en een goede vriend, die wij nog vele jaren 
bij ons hadden willen hebben. 
Nu je niet meer tastbaar in ons midden, bent 
zu l je altijd in onze gedachten aanwezig zijn . 

Wij zeggen u dànk voor uw belangstelling en 
medeleven, bij het overlijden- van onze man 
en vader. 

Fam. Brockötter 
Corr.-adres : 
Schubertstraat 7 
7482 AP Haaksbergen 


