
Dankbaar gedenken wij 

JOHANN GERHARD BROCKHUIS 
echtgenoot van 

ANTONIA HENDRIKA MARIA 
SOUMAN 

Hij werd geboren te Gronau i.Westf. 
op 15 juni 1919. Overlec.en te Ensche
de op 6 september 1983. op 64-jarige 
leeftijd in het Stadsmatenziekenhuis 
en na de uitvaart in de St.Jacobus ter 
ruste gelegd o.d. Oosterbegraafplaats. 

Hij heeft zijn leven lang gewerkt, niet 
alleen omdat hij het nodig vond voor 
zijn gezin. maar ook omdat het zijn 
lust en zijn leven was. - Toen hij dan 
ook vijf jaar geleden op het bedrijf 
ophield met werken was dat voor hem 
een hele overgang en vroeg hij zich 
af: waar leven we eigenlijk nog voor? 
Hij zocht toen zijn verposing in de 
tuin, die eigenlijk te klein was voor 
alle bloemen die hij er wilde laten 
groeien. 
Hij was eerlijk: hij zei wat hij meende 
te moeten zeggen, maar wilde r>ooit 
kwetsen - Hij hield er niet van op de 
voorgrond te treden en vermeed alle 

onnodige luxe. Op het bedrijf wilde hij 
persé niet uitsteken bo11en zijn mede
arbeiders. Zijn huis was ook z'n thuas 

Veel hield hij van hen die hem het 
meest na stonden. Dat drukte hij uit 
in werk, overwerk en in zorgzaam mee 
leven. Trots was hij op zijn kleinkin
deren. Die riepen in hem weer beel
den op uit zijn eigen jeugd, waarover 
hij graag vertelde. 

Zo is hij, na een gelukkig huwelijk 
van bijna 41 jaar en na 'n arbeidzaam 
leven voor zijn gezin. toch nog vrij 
onverwacht gestorven. Hij was er klaar 
voor. Zo vaak immers had hij gezegd : 
zoals alles gebeurt, zo móét het ook 
gebeuren. Waarmee hij niet zijn geaoof 
uitsprak in het noodlot maar in een 
God die alles ten beste leidt. 
Bij dit eenvoudig maar degelijk geloof 
sluiten wij ons aan: dat voor God niets 
onmogelijk is; dat Hij ook hem uit de 
dood zal opwekken. Mogen onze ge
beden hem vergezellen. 

Voor Uw blijken van meeleven en 
deelneming danken wij U hartelijk. 

De familie Broekhuis 


