


Lieve Gerard, Pa, Opa, 

Na deze intens verdrietige momenten van rouw, 
blijven over die geweldige herinneringen aan jou. 

En kijkend door die prachtig gekleurde bril, 
waardoor jij de wereld zag, 

zullen die herinneringen altijd gepaard gaan met een lach. 

In liefdevolle herinnering aan 

Gerard Brookhuis 
Echtgenoot van Siny Groeneveld 

Hij werd geboren op 13 april 1933 te Beuningen. 
Op woensdag 1 O mei 2006 overleed hij in het 

M.S.T. te Enschede. 

Na de uitvaartplechtigheid op 16 mei in de parochiekerk 
van de H. Drie-eenheid, hebben we hem begeleid naar zijn 

laatste rustplaats. 

Gerard's sterke kant was tevens zijn zwakke plek. Zijn hele 
leven heeft hij geleefd, zoals zijn hart hem dat ingaf. Een 
leven vol hartstocht, voor zijn vrouw Siny, voor zijn kinde
ren, kleinkinderen, en zijn grote passie: het bedrijf. Als een 
echte 2-eenheid werd door Pa en Ma, zowel ons gezin als 
het bedrijf, in volledige harmonie opgevoed en geleid, tot 
wat het nu is. En daar was Gerard dan ook zeer trots op. Een 
visitekaartje heeft ons bedrijf nooit nodig gehad. Gerard had 
die functie binnen het bedrijf. Nooit heeft een klant tever
geefs een beroep op hem gedaan, al moest hij 's nachts vier 
keer zijn bed uit. En er kon er maar een de auto's zo mooi 
laten blinken, en dat was hij. Nooit heeft hij zich als • baas • 
gedragen op de zaak en dat was ook niet nodig. Zijn 
enthousiasme, gedrevenheid en gelijkwaardigheid zorgden 
er wel voor dat hij van alle medewerkers de dingen gedaan 
kreeg, die moesten gebeuren. 

Maar toen begon zijn hart waar hij misschien wel teveel van 
vroeg, tegen te sputteren. 
Langzaam maar zeker namen de ziektebeelden een overhand 
in zijn leven. Het was niet meer mogelijk dagelijks op zijn 
zaak aanwezig te zijn en ook zijn grootste hobby, autorijden, 
is een tijdlang niet meer mogelijk geweest. Hoewel Gerard 
steeds weer herstelde, (binnen de familie noemden we hem 
Prins Bernard), liet hij op intieme momenten weten dat hij 
heel bang was, dat het einde naderde. 

Zijn hartproblemen hebben echter ook hele goede dingen 
gebracht. De zaak kwam wat meer op de achtergrond, 
waardoor er ruimte kwam voor andere dingen. Op de fiets 
met Siny, kaarten met diverse clubjes, maar vooral clown 
spelen voor zijn kleinkinderen. Oh wat hebben ze gelachen 
met Opa Gerard. 

En daarom zijn we ook zo ontzettend dankbaar voor het laat
ste halfjaar. Gerard is in jaren niet zo goed te pas geweest. 
Je zag aan zowel Pa als Ma dat ze samen echt genoten van 
alles om hun heen, en ook zijn nieuwe rol als sfeermaker in 
onze kantine vervulde hij met verve. Oh wat jammer dat dit 
niet langer heeft mogen duren. 

Maar het is goed zo. 

Pa jij was heel trots, maar wij zijn nog trotser op jou. 

Wij danken u voor uw oprechte belangstelling en aanwezig
heid. Dit steunt ons zeer, en maakt ons verlies makkelijker te 
dragen. 

Siny Brookhuis - Groeneveld 
Kinderen en kleinkinderen 


