


Kracht, intelligentie, maar ook l iefde, trots en doorzettingsvermogen 
dit alles zagen wij ons leven lang in je mooie ogen, 

maar de glans verdween, en je ogen zeiden: ik ben klaar! 
En toen op het laatst, was er nog enkel liefde zichtbaar. 

Als je het leven niet meer zelf kunt bepalen, 
dan heb je er vrede mee als God je komt halen ... 

In liefde losgelaten op de leeftijd van 80 jaar, onze lieve en krachtige 
moeder, schoonmoeder en trotse oma 

Siny Brookhuis - Groeneveld 

Geziena Theresia 

Sinds 2006 weduwe van Gerard Brookhuis 

Zij werd geboren op 8 oktober 1934 in Oud Ootmarsum. 
Op zaterdag 30 mei 2015 is ze overleden. 

Moeder werd geboren op de boerderij in een groot en hecht gezin in Oud 
Ootmarsum. Deze basis van geloof, soberheid, arbeidsmoraal maar ook liefde, 
delen en trouw hebben haar gevormd in haar verdere leven. Ze werd een 
krachtige zelfstandige vrouw in de goede zin van het woord. Haar dienst 
betrekking bij de Fam. Hondebrink in Almelo, (een echte zakenfamil ie) 
ontkiemden haar ambities en zorgden ervoor dat ze een echte vrouw van de 
wereld werd. Die wereld ging ze veroveren met ons Pa, Gerard Brookhuis, en 
het werd een succes! Keihard werkend, maar ook slim ondernemen, en op de 
juiste momenten de juiste beslissingen nemen maakten dat Taxi en Verkeers
school Brookhuis een begrip werd in Oldenzaal en omstreken. 

Ondertussen hadden ze samen ook een gezin gevormd, en ondanks dat keuken 
en kantine het zelfde waren, zijn wij als kinderen nooit iets te kort gekomen. 
Nee, het heeft ons zelfs verrijkt! Moeder zakelijk waar nodig, aardig waar het 
kon. Vader de verbinder, maar samen een onoverwinnelijk koppel waar wij, de 
kinderen, zeer trots op zijn! Tuurlijk, er was geen tijd voor thee en koekjes na 
school, maar dit werd meer dan 100% gecompenseerd met wijze levenslessen. 
Moeder was zeer modern in haar opvoeding, en de vrijheid d ie we kregen was 
voor die t ijd ongekend. Die vrijheid hebben we ook gekregen toen wij, (Erwin 
en Ronald) in de zaak kwamen. N ieuwe tijden, nieuwe inzichten, en we kregen 
dus alle ruimte om het op onze manier te mogen doen. Geen "vroeger was alles 
beter" maar jongs: ik heb ' t vollste vertrouw'n! En moeders aandacht ging toen 
naar Lisette en onze gezamenlijke kleinkinderen. Heerlijke tijden! Toen ging Pa 
veel te vroeg heen. Maar sterk als ze was haalde ze nieuwe krachten uit het geluk 
met de kleinkinderen, en de liefde en inzet d ie haar dochter haar gaf. En dan 
mag je niet meer auto rijden! En dan moet je naar een verzorgingstehuis! En dan 
wordt je huis verkocht! En dan laat je lichaam je in de steek! En dan kun je niet 
meer helder denken! En dan ben je afhankelijk! En dan .......... is het goed zo! 

Moeder, we zijn zo trots op jou! 
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