
Dankbaar gedenken wij 
JOHANNA WILLEMINA ALEIDA 

FRERIKSEN 
weduwe van 

GERRIT JAN BROEKKAMP. 

Zij werd geboren te Ambt Delden, 18 oktober 
1901 en overleed in het verpleeghuis St. 
Elisabeth te Stad Delden. 27 juli 1993. 
Nade Eucharistieviering inde O.L. Vrouwekerk 
te Hengelo Ov" hebben we haar begraven bij 
vader op de r.k. begraafplaats aldaar. 30 juli 
d.u.v. 

Na een lang. godsvruchtig en arbeidzaam leven 
is moeder en oma rustig en kalm van ons heen
gegaan. Ze stierf zoals ze geleefd heeft, in volle 
overgave aan Gods H. Wil. 
Op 56- jarige leeftijd werd zij al weduwe en 
kreeg alleen de zorg voor haar gezin. Zij leefde 
eenvoudig; het geluk van haar kinderen, klein
kinderen en achterkleinkinderen stonden voorop, 
ze cijferde zichzelf helemaal weg. 
Zondag 's morgens was al vroeg de koffie klaar. 
want dan kwamen de kinderen, zo ook op de 
zondagmiddag. Ze was graag thuis met haar 

kinderen om haar heen. Ze toonde belangstel
ling in iedereen, waardoor iedereen graag naar 
haar toekwam. Zij hield veel van bloemen en 
was trots op haar tuintje. wat altijd keurig was 
verzorgd. 
Ze vond troost in het gebed en wa~ een trouwe 
kerkbezoekster. Een bijzondere verering had zij 
tol Maria. de Moeder Gods. Vele kaarsjes heeft 
zij voor haar opgestoken en de vele zorgen aan 
haar toevertrouwd. 
Tut op hoge leeftijd heeft zij zelfstandig ge
woond tol het helemaal niet meer ging en zij tot 
haar grote verdriet opgenomen moest worden in 
het verpleeghuis St. Elisabeth te Delden. waar 
zij een liefdevolle verzorging genoot. 
We verliezen in haar een liefdevolle en zorg
zame moeder en oma en hopen dat zij nu samen 
met vader voor eeuwig gelukkig bij God zal zijn. 

Lieve moeder en oma bedankt voor alles. 

Voor uw medeleven betoond na het overlijden 
van onze lieve moeder en oma zeggen wij u 
hartelijk dank. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen 


