


Als dankbare herinnering aan 

ANTONIUS HENDRIKUS MARINUS 
BROEKHUIS 

echtgenoot van 
Maria Johanna Catharina van Dijk. 

Hij werd geboren 24 maart 1926 te Enschede. 
Gesterkt door het Sacrament der Zieken 

overleed hij te Glanerbrug 25 november 1986. 
Wij hebben zijn lichaam te ruste gelegd op het 

parochiekerkhof te Glanerbrug 
29 november 1986. 

Goede God en Vader, het afscheid van mijn 
lieve man, mijn hartelijke zoon, onze zorgzame 
vader valt ons zwaar en doet ons pijn. Want 
hij betekende zo veel voor ieder van ons. 
Hij wist in gezin en familie liefde te geven; har
telijk en belangstellend bemoedigde hij ons in 
onze goede bedoelingen. 
Hij ijverde voor de goede sfeer in gezin en fa
milie en genoot daar zelf intens van. 
Hij wilde graag tussen en met mensen zijn; zijn 
sociale contacten waren voor hem erg belang
rijk. In de omgang met mensen had hij iets spe
ciaals, niet onder woorden te brengen; het hing 
samen met positief benaderen van mensen, 

aandacht voor lief en leed van anderen en een 
zekere humor. 
Wij bewaren de beste herinneringen aan zijn 
belangstelling en zorg voor medemensen. 
Wij zijn dankbaar dat wij hem de laatste dagen 
van zijn leven thuis konden verzorgen en ver
plegen, dat wij als gezin en familie bewust af
scheid konden nemen. 
Hij vertrouwde zijn leven vol vertrouwen toe 
aan U, Gever van het leven en Vader van alle 
mensen. Zijn afscheid van het leven hier was 
bewust en waardig. 

Goede God, geef óns dat wij de vele goede her
inneringen bewust bewaren en dat wij ons door 
zijn voorbeeld blijvend laten inspireren. 

Heilige Maria, Moeder van Jezus Christus, 
bid voor hem en voor ons allen. 

Voor uw blijken van medeleven tijdens zijn 
ziekte en na het overlijden zeggen wij U onze 
hartelijke dank. 

M.J.C. Broekhuis - van Dijk 
Marijke 
Tonny en Karin 
Robin en Liesbeth 


