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Dankbaar gedenken wij 

Gerhardus Johannes Brookhuis 

echtgenoot van 
Johanna Hendrika olde Nordkamp 

Hij werd geboren in De Lutte op 10 april 1927. 
Gesterkt door het Sacrament van de Zieken is hij 
in het Verpleeghuis "Krönnenzommer" in 
Hellendoorn overleden op 31 juli 1995. Biddend 
hebben wij afscheid van hem genomen in de St. 
Plechelmusbasiliek op 3 augustus en hem daarna 
te rusten gelegd op de begraafplaats te Oldenzaal. 
Toen hij, na 40 jaar hard werken bij de 
Spoorwegen, een rustiger tijd tegemoet zou gaan 
vanwege zijn pensioen, werd hij helaas getroffen 
door de ziekte van Alzheimer. Dat was een grote 
teleurstelling vooral ook omdat de ziekte in zo'n 
snel tempo toenam. 
Zijn kinderen stonden bij hem bovenaan en voor 
hen heelt hij altijd hard gewerkt. Want het was zijn 
grote wens dat ze allemaal door studie en oplei
ding, op een goede plaats in de maatschappij zou
den komen. Helaas heelt hij daar niet veel meer 
van kunnen genieten omdat door de ziekte zijn 
geestesvermogen snel achteruitging. 

Direkt bij het begin van zijn pensioen heelt hij nog 
een reis naar Canada gemaakt naar zijn schoon
zus Minie, waar hij nog tenvolle van genoten heelt. 
Dat was buitengewoon fijn, want kort daarna nam 
de ziekte zeer snel toe. 
Ook van zijn kleinkinderen hield hij heel intens en 
speelde graag met hen, ondanks of misschien wel 
juist vanwege zijn ziekte die hem tot "kind met de 
kinderen" maakte. 
Hoewel het een zware opgave was voor zijn 
vrouw, heelt zij hem toch zo lang mogelijk thuis 
gehouden en in alles voor hem gezorgd, met opof
fering van zichzelf. Want hoewel zijn geestesver
mogen steeds meer verminderde, had hij toch wel 
het gevoel voor waar het op zou uitlopen, namelijk: 
het verlaten van het eigen huis. Daarom zei hij ook 
steeds: "We blijven zolang mogelijk bij elkaar". 
Na een liefdevolle verzorging in het Verpleeghuis 
"Krönnenzommer" is hij, na veel strijd omdat hij het 
gezin moeilijk kon loslaten, overleden en zal hij 
hebben mogen ervaren: 

"Als God ons thuis brengt 
dat zal een droom zijn". 

Rust in vrede 
Wij zijn u erkentelijk voor uw meeleven tijdens de 
ziekte en na het overlijden van mijn man, onze va
der en opa. 

Annie Brookhuis-olde Nordkamp 
kinderen en kleinkinderen 


