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Geboren 27 jul. 1919 in Enschede en daar is 
ze ook overleden op 7 juni 2000. 

" Ik heb 'n mooi'n dag had" 

D1t was haar liJfspreuk. 

Volop 1n het leven staande IS z1j helaas toch nog 
te vroeg van ons heengegaan. Haar wens IS in 
vervulhng gegaan, door 10 het bijZiJn van ~rienden 
en familieleden een moo1. vreelig en rust1g einde 
te beleven. 

Tijdens een da91e uit met vele vrienden, werd Zij 
onwel na de lunch en IS ZIJ 's middags om 17.00 
uur rustig mgeslapen. 

Zij was een vrouw die alles positief inzag en vele 
vrienden had. Ontzettend veel werk heeft zij ver
richt voor de ouderenbond, reumavereniging en 
"de Roef", en als je bij haar op bezoek wilde dan 
moest je wel eerst een afspraak maken. want ze 
was heel vaak bezig met allerlel d1ngen te rege
len. Zij was constant bezig met het organiseren 
van allerlei bingo's, reisjes en het maken en ver
kopen van art1kelen voor het goede doel. 

Ze leefde met iedereen mee die verdriet had en 
dan zorgde ze voor een troostend woord of 
gebaar. Alles vond ze mooi en ze was altijd 
dankbaar voor alles wat ze nog kon meemaken. 

Wel meerdere keren per week moesten wij haar 
litfspreuk "ik heb 'n mooi'n dag had" aanhoren 
om iedereen maar dUidelijk te maken hoe mooi 
het leven toch kan zijn. 

Ondanks alle tegenslagen die ze de laatste 20 
jaar heeft gehad. zag ze toch altiJd het positieve 
van alles.Dit straalde ze ook over naar familie , 
vrienden en kenn1ssen. 

B•J haar thuis was het alt1jd een zoete inval en 
iedereen was welkom. Ze had het liefst een huis 
vol met haar kinderen en kleinkinderen d1e ze 
dan kon vertroetelen. Met haar kle1nk1nderen was 
ze altijd bezig met knutselen en spelletJeS doen. 

Ze is gelovig opgevoed en daaraan is ze ook 
trouw gebleven. "Na regen komt altijd weer 
zonneschijn" was ook een uitdrukking d ie ze 
vaak gebruikte en zo zullen wij haar altijd blijven 
herinneren. 

Fam1lie Brockhuis. 


