


Een dankbare herinnering aan 

HENK BRAAKHUIS 

echtgenoot van 

MINIE VOLLENBROEK. 

Hij is geboren te Almelo op 2 december 1920. Op 
13 juni 1953 trouwde hij te Oeurningen met Min;e 
Vollenbroek en de Heer zegende hun beider liefde 
met twee zonen en een dochter. Gesterkt door de 
sacramenten van de zieken is hij overleden te 
Almelo op 16 oktober 1982 en op 20 oktober d.a.v. 
hebben we hem te ruste gelegd op het r.k. kerk· 
hof te Marlaparochie. Hij is 61 jaar oud geworden. 

Henk Braakhuis was een eenvoudige en beschei· 
den man, tevreden met de kleine dingen van het 
leven. Stipt en nauwgezet deed hij zijn werk bij 
de gemeentereinigingsdienst; hij was een frjne 
collega, stelde weinig eisen aan anderen, maar 
was zelf altijd behulpzaam en hartelijk voor ieder· 
een dio een beroep op hem deed. 
Voor zijn vrouw was hij een liefdevolle en goede 
man, voor zijn kinderen en kleinkinderen een zorg· 
zame en belangstellende vader en opa, voor zijn 
beide zusters thuis een begrijpende en meeleven· 
de broer. 
Wederkerig mocht hij van zijn dierbaren hun 
trouwe zorg voor hem, hun Eefde en aanhanke· 
lijkheld ervaren, bijzonder door de wijze waorop 

zij gezamenlijk zijn vurigste wens om thuis ver· 
pleegd te mogen worden en thuis te mogen ster· 
ven waar hebben gemaakt. 
Hij leefde graag, maar toen hij wist dat er voor 
hem geen beterschap meer was, hoorde je van 
hem geen enkele klacht, het ging altijd goed met 
hem zei hij. In geloof en vertrouwen heeft hij zich 
over gegeven in Gods hand, hij verlangde zelfs 
naar de dood, hij was er helemaal klaar voor; in 
de armen van Minle is hij gestorven. 
.. Voor ons die geloven wordt het leven veranderd, 
niet weggenomen .. ", zo bidden we in de liturgie 
van de uitvaartsdionst. In dit gelovig vertrouwen 
geven wij het leven van Henk Braakman uit onze 
henoen over in de handen van de levende God 
opdat hij ruste in vrede. 
O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand bid voor 
hem. 

Uw blijken van oprecht meeleven in de 
voor ons zo trieste dagen hebben ons erg 
goed gedaan. Graag danken wij U daar 
voor. 

H. J. Braakhuis-Vollenbroek 
en kinderen 


