
Ter dankbare herinnering aan 

ALEIDA GERTRUIDA BROOKHUIS 

weduwe van 
Hendrikus Johannes Epplnk 

Zij werd geboren op 12 januari 1903 te 
Nordhorn. Zij is 7 februari 1983 te Dene
kamp gestorven. Haar lichaam werd op 10 
februari 1983 na de Eucharistieviering in 
de parochiekerk te Beuningen begraven 
op het kerkhof aldaar. 

Goede Vader, na 80 jaar kijk ik met grote 
dankbaarheid terug op mijn leven, dat ik 
uit Uw hand zag voortkomen. Het was 
voor mijn man en mij een hele opgave om 
vlak voor de 30-er jaren een gezin te 
gaan stichten, dat zou uitgroeien tot 9 
kinderen. We hielden veel van elkaar; we 
hebben steeds bij elkaar kracht en steun 
gezocht en we voelden Gods Hand boven 
ons. Het leven was voor mij een leer
school. Hard werken, sober loven, met 
weinig tevreden zijn was geen kruis of 
straf maar gaf ons veel vreugde en vol
doening. We waren blij met onze kinderen 
en later ook met onze kleinkinderen. 
Beste kinderen, met grote inspanning is 
ons nieuwe huls klaargekomen. Het gaf 

ons bijzondere voldoening dat Ger en Dlny 
bij ons hun gezin begonnen. Ik ben hen 
zeer dankbaar voor de steun en hartelijk
heid aan vader en mij gegeven. Zelfs toen 
ik naar " Huize Gerardus Majella" ging, 
hielden zij ons huis voor mij open. Voor 
mij was deze stap al een eerste teken, dat 
Ik afstand zal doen van eigen bezit en dat 
ik vader achterna zal gaan. Tenslotte wil 
ik allen, die mij in huize "Gerardus Ma
jella" verzorgd en geholpen hebben bij
zonder bedanken. Zij hebben mij laten 
zien, waar de weg naar het hemels para
dijs langs gaat. Een laatste groet: 

"Leeft allen gelukkig en tevreden" 

Voor de vele blijken van deelneming on
dervonden bij het zo plotseling overlijden 
van onze lieve moeder, behuwd-, groot- en 
overgrootmoeder, zeggen wij U hartelijk 
dank. 

Familie Eppink 

Beuningen, februari 1983 


