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Genoten hebben we van je humor. 

Gekoesterd hebben we ons aan je warmte. 
Bewonderd hebben we jou om je vechtlust. 

Dag lieve kanjer. 

Johan Broekhuis 
(Dannenkeempers Johan) 

* 14 juni 1925 t 22 november 2006 

Op 28 november werd zijn lichaam ten ruste 
gelegd op het R.K. Kerkhof te Denekamp. 

************************** 
Je groeide op in een gezin van 12 kinderen 
op een boerderij nabij het landgoed 
Singraven. Al op tweejarige leeftijd verloor 
jij je moeder. De thuissituatie bracht met 
zich mee, dat je al op jonge leeftijd ging 
meewerken op de boerderij. 
Op 21-jarige leeftijd vertrok je voor 
drieënhalf jaar naar Indië en dat heeft erg 
veel indruk op jou gemaakt. Diverse keren 
zag je de dood voor ogen, verloor je vele 
kameraden, maar vond je ook de ware 
betekenis van vriendschap. Jij en enkele 
dienstkameraden bleven elkaar trouw. 
Nadat je uit Indië was teruggekeerd leerde 
je na enige tijd Tiny Wanscheid kennen . 

In 1955 trouwden jullie. Na een tijdje aan 
de Brink gewoond te hebben, betrokken 
jullie een woning aan de Gravenesweg nabij 
het klooster. Je werkte daar op de boerderij 
en had een goede band met de zusters en 
de andere mensen in de buurt. Fysieke 
problemen leidden tot het vertrek bij de 
Sint-Nicolaasstichting . Jullie gingen in het 
dorp wonen aan de Asterstraat. Het werd 
een fijne tijd. Gewaardeerd werd jij om 
je humor, je adrem-zijn, je medeleven, je 
trouw en je gevoel voor rechtvaardigheid. 
Trots waren jullie op de kinderen Mieke, Jos, 
Anette en Margriet en de tien kleinkinderen. 
Jullie waren uiteindelijk 48 jaar getrouwd, 
toen mama in 2003 overleed. 
Na het overlijden van mama moest jij ook 
steeds meer aan gezondheid inleveren. 
Toch hoorden we jou nooit klagen en bleef 
je je humor behouden. Hoewel we blij zijn, 
dat je lijden voorbij is, laat je een grote 
leegte achter. Als vader en opa ben je een 
unieke held die we op handen dragen en 
waar we heel trots op zijn. Papa, bedankt 
voor alles wat je ons gegeven hebt. We 
houden van je. 

Mieke & Jan, Dorien - Daphne - Bram 
Jos, Dana - Katja 
Anette & Martin, Naomi - l/anit - Lotte 
Margriet & Peter, Stef - Lucas 


