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Een dankbare herinnering aan 

JOHAN BRAAKHUIS 
weduwnaar van SUSANNA DROSTE 

HiJ werd geboren op 30 januari 1905 te Tubber
gen. Gesterkt door de sacramenten der zi eken 
os hoj op 4 juni 1982 te Almelo gestorven. Op 

9 juni d.o.v. is hij begraven bij zijn vrouw 
op het kerkhof van Bornerbroek. 

Met hem is een gelovig, godsdienstig en werk
zaam mens heengegaan. 
Zijn huwel ijk werd gezegend met negen kinde
ren . In die tijd werd er ontzettend veel ge
vraagd van eigen inspanning en werklust. 
Gelukkig beschikte hij over een sterke lichaams
kracht en uithoudingsvermogen. Hij hield van 
het leven , van mensen en dieren. En met name 
de schapen hadden zijn voorkeur en liefde. Oio 
kr egen al les wa t zij nodig hadden. Daaron vond 
hij veel plezier en ontspanning. 
Sinds het sterven van zUn vrouw in 1975 is hij 
langzaam achteruit gegaan. Eerst ontving hij een 
goede verzorging in het Theresiahuis, daarna 
een goede verpleging op Eugeria in Almelo 
Had hij nog kunnen spreken. dan zou hij zijn 
diepe dankbaarheid getoond hebben voor alles 
wat door de verp leegkundigen en doktoren ge
daan is. 
Moge hij - bevriJd van al le kwalen - gelukk ig 
leven in Gods vrede. En verheugd zijn In de 
heren iging met zijn vrouw . 

.,Niet veel minder dan een engel hebt Gij hem 
ges:hapen. 

hem omkl eed met schoonheid en met pracht: 
Heel uw schepping aan hem onderworpen. 
alles aan zijn voeten neergelegd: 
Runderen en schapen overal ." (psalm 8) 

Heer God, wij danken U voor onze ouders . Zij 
hebben ons. kinderen de weg gewezen naar U 
en naar het leven. dat ook de Mensenzoon heeft 
doorstaan door mens te zijn. Wij b idden U: laat 
ook ons op echte menselijke wijze in het leven 
staan en elkaar respecteren en waarderen. Mo
gen we zo de geloofsover tui ging van hen op 
eigentijdse manier gestalte geven en doorgeven 
aan elkander . 

Voor uw blijk van medeleven na het overlijden 
van onze lieve vader en opa, zeggen wij V 
hartelijk dank. 

Kinderen en kleinkinderell 

Bornerbroek, jun i 1982 


