
Dankbare herinnering aan 

CHRISTINA GEZINA BROEKHUIS 

Zij werd geboren te Lonneker, 10 mei 
1898. - Na een welbesteed leven is zij , 

gesterkt door 't H.Sacrament der 
zieken, in de vrede van Christus over-

leden te Glanerbrug,, 8 januari 1985. 
Met een plechtige Eucharistieviering 
in de kapel van het Dr.Ariënstehu is te 
Glanerbrug hebben wij op 11 januari 

afscheid van haar genomen. 

Het leven van deze goede vrouw is 
_gekenmerkt g,eweest door zorgzaam
heid voor anderen, bijzonder voor haar 
naaste familie . Voor haar ouders en 
vooral voor haar broer. 
Toen zijn vrouw vroegtijdig overleed 
gaf zij haar betrekking op, om de zorJ 
voor zijn g_ezin op zich te nemen. 
Geen echte moeder had het beter 
kunnen doen ! 

Ondanks de moeilijke tijdsomstan
digheden, waarin menselijke teleur
stellingen haar niet bespaard zijn ge
bleven gaf zij hen alle liefde die in 
haar was. 

Tot aan haar dood is zij een en al 
zorgzaamheid gebleven voor de kin-

deren en kleinkinde ren, die zij met 
enig recht als de hare mocht beschou
wen . En niets deed haar méér plezier, 
dan het hartelijk meeleven van hun 
kant. 

Tegelijk stond zij heel haar leven 
open voor iedereen . - Geen mens die 
zich bij haar niet thuis voelde. 
Voor iedereen was zij " tante Stien " . 

Ook in het Dr.Ariënstehuis, waar zij 
haar laatste 8 levensjaren doorb racht. 
was zij bemind om de eenvoud. haar 
tevredenheid en oprechte aandacht 
voor haar medebewoners. 

Dat zij was zoals velen haar gekend 
hebben hing heel nauw samen met 
haar diep godsdienstige levensinstel 
ling. Zij was een vrouw met een g,root 
geloof, dat zij voortdurend voedde 
door het meevieren van de H.Eucha
ristie en persoonlijk gebed . 

Dankbaar voor alles wat zij voor 
ons en vele anderen betekend heeft, 
vertrouwen wij dat de Moeder Gods 
Maria, voor wie zij zo 'n grote verering 
koesterde, haar nu zal opwachten aan 
de hemelpoort. 
O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand 
bid voor ons. 

Voor Uw medeleven zeggen wij U 
hartelijk dank. 

De familie 


