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Een dankbare en fijne herinnering aan 

Gerard Broekhuis 
echtgenoot van Maria Trap 

Gerard werd geboren in Denekamp op 4 februari 
1941. Op 7 maart 1999 overleed hiJ 1n het zie
kenhuls van Oldenzaal. We hadden hem voor 
het laatst in ons midden tijdens een Eucharistie
viering 1n de H. Drieëenheidskerk te Oldenzaal 
op 11 maart, waarna we hem hebben begeleid 
naar het crematorium van Usselo. 

Hij had de wil om te teven, 
maar niet meer de kracht. 

Zo graag wilde Gerard nog bij ons blijven. maar 
het ging n1et meer. 
Zienderogen zagen we hem in de laatste we
ken achteruitgaan en hoewel we het graag an
ders zouden hebben gewild, Gerard hebben we 
uit handen moeten geven. 
Tijdens ZIJn act1eve leven werkte hij lange tijd in 
de weven) van Molkenboer, maar al in 1971 
moest hij noodgedwongen stoppen met zijn 

werk. Ziekte zou vanaf nu een rol gaan spelen 
in zijn leven, maar hiJ probeerde zijn tijd en ener
gie zinvol te besteden in het huishouden, dat 
hij vele jaren met plez1er, nauwkeurig en toege
wijd deed. Hij was zorgzaam voor zijn gezin en 
een lieve opa voor de kleinkinderen. 
Op 16 februari j. l. werd hij opgenomen in het 
ziekenhuis: deze datum was zijn trouwdag. Pre
cies 36 jaar geleden trouwde hij met zijn vrouw 
Mafia en samen hebben ze hef en leed gedeeld 
Vooral haar zal h1j dankbaar zijn voor alle goede 
zorgen, zeker in de laatste jaren. De kaars van 
Gerard is opgebrand, maar we hopen dat hij 
vrede en rust heeft gevonden bij God. 
Beste Gerard, lieve pa en opa, bedankt voor al
les. Ook namens je moeder, die je als zoon erg 
zal missen, we hopen dat je met ons verbon
den b ijft. 

Heer, geef hem de eeuwige rust. 

Voor al uw blijken van meeleven en belangstel
ling tijdens de ziekte en na het overlijden van 
mijn man, onze vader en opa, willen wij u har
teliJk bedanken. 

Maria Broekhuis· Trap 
kmderen en kle1nkmderen 


