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We houden in onze herinneri~g 

GERRIT JOHAN GERARDUS UIT HET BROEK 

sedert 21 maart 1990 weduwnaar van 

GRADA RIKA JOSEFINE KMESE 

Hij werd geboren in Zuid Berghuizen op 13 september 
1911. In het ziekenhuis te Oldenzaal is hij op24 juni 1992 
toch nog vrij onverwacht van ons heengegaan. 
Na een uitvaartmis in de Mariakerk hebben we zijn 
lichaam op 29 juni 1992 aan de aarde toevertrouwd op 
de begraafplaats te Oldenzaal, 

Het heengaan van vader en opa overvalt ons; zijn 
gezondheid was al vele jaren niet goed meer; hij wist er 
eigenlijk geen raad mee, dat hij niet meer in staat was de 
lichamelijke inspanningen van vroeger te handhaven. 
Vooral het overlijden van moeder en oma heeft hem alle 
levensenergie en levenslust ontnomen; hij kan en wilde 
niet meer verder. Hij trok zich als het ware terug in de 
cocon; zijn wereldje werd steeds kleinèr, zijn 
afhankelijkheid van de kinderen steeds groter. 

Als kinderen hebben we ons best gedaan om vader weer 
nieuwe levensmoed te laten verwerven. Dat was een 
moeilijke periode voor ons allemaal. Het vele geduld en 
de moed, die we bij elkaar en met elkaar hebben weten 
op te brengen stemt ons tot verdriet maar veel meer tot 
dankbaarheid. 
• Verdriet omdat we voor vader niet meer konden doen . 
• Dankbaarheid omdat we hem tot het !aast toe hebben 
kunnen verzorgen. 
Van vroeger herinneren wij ons onze vader als een harde 
werker, die naast zijn daaglijkse werk in de textielfabriek 
het kleine boerderijtje aan de Duivelsdijk met veel liefde 
verzorgde. Hij werkte graag op het land, verzorgde met 
vreugde zijn postduiven en hield van de voetbalsport. H11 
heeft de oprichting van F.C. Berghuizen heel actief 
gesteund. .. 
Vader was een diep gelovig mens; hij bad nog dagehJks: 
·s morgens, 's middags, ·s avonds met een regel_maat 
die bij ons respect afdwingt; in het gebed vond h1J veel 
troost. 
Zolang het mogelijk was_ bezocht hij de Mariakerk troul_". 
We hopen dat God hem mag belonen_ voor z11n 
inspanningen en dat hij nu voor altijd gelukkig mag z11n 
bij moeder. 

Voor de vele blijken van belangstelling na het plotseling 
overlijden van onze lieve vader en opa, zeggen wij u 
onze hartelijke dank. 

Kinderen en kleinkinderen. 


