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In liefdevolle herinnering en 
dankbaar voor alles wat hij 
voor ons betekend heeft, 
gedenken wij onze lieve 
zoon, broer. zwager en oom 

Harrie Broekhuis 

Harrie werd geboren op 6 december 1956 te 
Beckum. Daar heeft hij tot zijn 21ste gelukkig en 
met veel zorg omringd in ons gezin met Vader, 
Moeder, Johan en Rudi gewoond. De afgelopen 23 
jaar woonde hij in het GVT "De Hoesstee", waar hij 
temidden van de ca. 25 medebewoners en 
begeleiding een fijne tijd heeft gehad. 

Wij herinneren Harrie als een spontane en opge
wekte persoon. Harrie was altijd erg aanwezig, hij 
kende velen en velen kenden hem. Hij gaf graag 
een knuffel. Hij had een duidelijke eigen mening en 
kon humeurig worden als hij niet begrepen werd. 
Zijn passie voor cross-auto's en motoren Is alom 
bekend, evenals zijn voorliefde voor muziek. Zijn 
favorieten waren Status Quo, BZN, Normaal en 
Boh Foi Toch. 
Harrie ging graag op vakantie en hield van uitjes, 
vooral om nieuwe mensen te ontmoeten. HIJ kon 
heel blij en trots zijn op nieuwe kleren en zijn 
nieuwe horloge 

De Hoesstee was zijn tweede thuis geworden. 
Toch genoot hij bijzonder van de weekeinden dat 
hij thuis in Beckum kwam. Op zijn fiets ging hij de 
buurt rond, het geluid van auto's en motoren 
achterna. Hij ging ook graag op bezoek bij zijn 
broers, schoonzussen, Maaike en Bart. Met Johan 
maakte hij vaak een autoritje door de omgeving. 
Daarbij lette hij vooral op het geluid van de auto. 
Het overlijden van Vader, 5 jaar geleden, vond 
Harrie heel erg. Harrie was heel bezorgd om 
Moeder, hij belde wekelijks op vaste avonden. 
Moeders ziekte van de laatste Jaren maakte de 
band tussen beiden nog hechter. Ook trok hij veel 
op met Oom Herman die hem vaak van en naar de 
Hoesstee bracht. 

Het onverwachte einde aan Harrie's leven heeft 
ons, zijn medebewoners en begeleiding diep 
geschokt. Door elkaar te steunen en naar elkaar te 
luisteren zijn we bezig met de verwerklng van dit 
grote verlies. 

Wij danken een ieder die ons heeft bijgestaan na 
het overlijden van Harrie. 
Onze speciale dank gaat uit naar de bewoners en 
begeleiders van de Hoesstee voor het fijne thuis 
dat Jullie Harrie hebben gegeven. 
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