


In daze nacht var/oor ik alias wat ik had, 
mijn hoop, mijn geluk, mijn vertrouwen, 
maar alla liefde, die ik ooit voor hem bezat, 
brandt als een vlam die nimmer kan 

verflauwen. 

t 
In dankbare herinnering aan 

JOHANNES HENDAlKUS JOSEPH 
BROEKHUIS 

echtgenoot van 
Maria Johanna Theresla Veldboer 

HIJ werd geboren op 16 januari 1921 te 
Hengelo. Voorzien van het H. Sacrament 
der Zieken overleed hij op 9 maart 1987 in 
het ziekenhuis te Oldenzaal. Wij namen 
afscheid van hem tijdens een Eucharistie
viering in de Drieëenheidskerk, waarna 
wiJ hem begeleidden naar het crematorium 
te Usselo. 

Van ons Is heengegaan een man met per
soonlijkheid, die zorgzaam was, over hu
mor beschikte en van het leven genoot. 
Zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen 
waren hem zeer dierbaar en hij deed er 
dan ook alles aan om de hechte familie
band in stand te houden. 
In het kader van zijn werk leefde hij met 
zijn gezin in vele landen. Bij collega's 
stond hij bekend als een consciêntleus, 

maar daarom voor sommigen ook moeilijk. 
persoon. 
Hij was een man met vele hobby's. 
Knutselen was zijn lust en leven. Ondanks 
het feit dat hiJ ook perloden van twijfels 
kende. was hij een gelovig mens. Elk 
geloof respecteerde hij. Voor Joseph had 
hij een speelale devotie. Door zijn manier 
van staan in het leven werkte hiJ mee aan 
de leefbaarheid van onze wereld 
Voor alles wat hij voor ons betekend 
heeft. zijn wij hem zeer dankbaar. Hij 
blijft In onze herinnering voortleven als 
een lieve man, een zorgzame vader en 
een fijne opa. 
Lieve Jan. waarom moest onze gezamen
lijke levensweg zo plotseling afgebroken 
worden? Er is nog zoveel dat we samen 
moesten doen. samen moesten beleven ... 
We hadden nog zovele verwachtingen van 
de toekomst. Heb dank voor al het goede 
en mooie dat we mochten beleven; vooral, 
zoals jezelf op 't laatst heb gezegd, voor 
de kinderen waarin JIJ voor mij blijft 
voortleven. 

Wij danken allen die met hun liefde en 
vriendschap Jan en ons zoveel steun 
hebben gegeven. 

Mies Broekhuis 
Kinderen en kleinkinderen. 


