


Beetje bij beetje heb je ons ver/aren. 

We konden bijna niet meer met je praten. 

Die blik. de stilte, het deed vaak pijn. 

Je kon de man. vader en opa van vroeger niet meer :,ijn . 

Helaas hebben we je nu moeten laren gaan. 

Maar alle mooie herinneringen blijven bestaan. 

In dankbare herinnering aan 

Gerard uit het Broek 
echtgenoot van 

Fien uit het Broek-Nijhuis 

Gerard uit het Broek. geboren op 25-9-1930 te Lutte. Hij 

komt uit een gezin van vijf jongens. Op zijn 24steonlmoet 

hij Fien Nîjhuîs. Ze zijn getrouwd in 1961 en gaan wonen 

aan de Uiverstraat 14 in Oldenzaal. Samen krijgen zij 

vier kinderen en la1er nog vier kleinkinderen. Hij was een 

7 ... achte man met weinig woorden. Zijn grote passie was 

voetbal. Zelf voetballen maar ook alle sporten volgen via 

de tv g ing niet aan hem voorbij. Zijn grootste hobby 

·s waren kanaries en later duiven. Dit was echt zijn lust 

en zijn leven. De natuur vond hij prachtig. vele kilometers 

fietsen samen met Fien. Hij îs vanaf zijn l6e jaar gaan 

werken bij Gelderman. 

Hier heeft hij 25 jaar gcwerkl. daarna nog 19 jaar op de 
UT in Enschede als onderhoudsmedewerker. Toen hij 60 

jaar werd kon hij vervroegd met pensioen. Hij heeft lang 

kunnen genieten van zijn vrije tijd. In 2011 waren wij 50 
jaar getrouwd en hebben wij een groot feest gegeven met 

kinderen. familie en vrienden . Hierna werd Gerard steeds 
vergeetachtiger. In augustus 2012 is na diverse onder

zoeken helaas de uitslag Alzheimer geconstateerd. Het 

ging lichamelijk en geeste lijk steeds slechter met Gerard 

waardoor we na 52jaar genoodzaakt zijn om te verhuizen 
naar een senioren woning. Hier heeft hij drie en een half 

jaar alle zorg en aandacht gekregen die er voor hem 

nodig was met name door mama en Marie-Louise die 
hem zo liefdevol hebben verzorgd . Hier heeft hij ook de 

ziekenzalving mogen ontvangen waarvoor hij erg 
dankbaar was .. Hij is in Juni 2015 verhuisd naar de 

Molcnkamp in Oldenzaal waar hij op de afdeling de 
"l".:1rwemolen zeer liefdevol is verzorgd. Gerard is op 

11 september rustig en vredig ingeslapen. 

Wij kijken terug op een mooie tijd met Gerard samen en 
we zijn hem dankbaar om wie hij was. 

Wij danken u allen voor uw medeleven tijdens zijn ziekte 

en na zijn overlijden. 

Fien uit het Broek-Nijhuis 

Kinderen en kleinkinderen 


