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Een dankbare herinnering aan 

Antoon Broekhuis 

echtgenoot van Annie Weernink 

,;c. Haaksbergen: Beckum: 
• 9 februari 1924 t 29 mei 1996 

Ruim 40 jaar vormde hij samen met Annie een 
gelukkig huwelijk. Uit hun beider liefde werden 
drie kinderen geboren. 

Antoon was een heel zorgzame man, hij 
plaatste zichzelf nooit op de voorgrond. Zijn 
aandacht en interesse gingen allereerst uit 
naar zijn gezin en vervolgens naar de vele an
deren die een beroep op hem deden. Wellicht 
was hij daarom op zijn werk ook een zeer ge
waardeerde collega. 
Hij was ook terecht trots op de plek waar hij 
woonde, samen met zijn vrouw had hij dit alles 
tot stand gebracht. Zijn huis, de tuin er om
heen, hij kon er mateloos van genieten, hij ver
zorgde het ook met veel liefde en nauwgezet
heid. 

De laatste jaren toen hij meer vrije tijd kreeg, 
ging hij graag met zijn vrouw wandelen en fiet
sen in de natuur. Ook zijn kleinkinderen, 
Maaike en Bart, vonden een warm hart bij 
hem, hij maakte graag speelgoed voor hen, 
dan kon hij daar intens van genieten, als zij er 
mee speelden. 
Antoon was ook een zeer gelovige man. Wij 
hebben dat allen kunnen merken toen de ziek
te, die zijn dood zou betekenen, hem trof. Hij 
besefte al spoedig dat genezing er voor hem 
niet meer inzat. Gelukkig vond hij toen ook 
steun en kracht in zijn geloof. Toen hij op 
Pinksterzondag temidden van zijn vrouw en 
kinderen het sacrament van de ziekenzalving 
ontving, sloot hij als het ware met een dankba
re glimlach zijn leven af. Hij gaf het weer terug 
aan zijn en onze Vader. Helaas ontbrak hem 
de kracht om met woorden zijn dankbaarheid 
naar zijn vrouw en kinderen uit te drukken, 
maar je kon het wel van zijn gezicht aflezen. 

Wij danken familie, vrienden en bekenden voor 
hun belangstelling en steun tijdens de ziekte 
en het overlijden van vader. 
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