
Een dankbare en blijvende herinnering aan 

Geertruida Johanna Maria 
Broekhuis - Meijer 

Zij werd op 25 augustus 1917 in Weerselo geboren en 
was gehuwd met 

Gerardus Johannes Broekhuis. 
welke op 24 april 1973 is overleden. 

.. Zij overleed thuis op 22 juni 2002. 
Wij hebben haar op 26 juni, na een Uitvaartviering in 

de H. Nicolaaskerk, maar haar laatste rustplaats 
begeleid op het R.K. kerkhof te Denekamp. 

Met veel verdriet hebben wij afscheid moeten nemen 
van onze zorg~ame moeder, oma en overgrootmoe
der, maar we Zijn ook dankbaar voor de lange tijd dat 
ze in ons midden was. 
Binnen het gezin was moeder altijd druk in de weer 
's avonds vroeg naar bed, 's morgens voor dag e~ 
dauw weer op om te zorgen dat alles weer op tijd ge
reed was, omdat zij bang was, dat iemand wat te kort 
zou komen. 
Ze cijferde zichzelf weg, de kinderen, klein- en achter
kleinkinderen kwamen op de eerste plaats. 
Na de dood van haar man had zij de eerste jaren veel 
steun aan de kinderen die nog thuis woonden, doch 
toen ook deze het huis verlieten kwam zij er alleen 
voor te staan en was het uiteindelijk Frans die de zor
gen van haar op zich nam en bij haar thuis bleef inwo
nen. 
~et was voor haar de gewoonste zaak dat eerst alle 
kinderen en daarna de kleinkinderen in de weekends 
haar kwamen bezoeken en hier verheugde zij zich tel-

kens weer op. Wij waren dan vaak allen samen en zij 
verzorgde ons dan met alles wat we maar wilden 
hebben en zij genoot hier met volle teugen van. 
Doordat zij ziek werd en zij telkens meer klachten 
kreeg werd het voor haar steeds moeilijker. 
Toch bleef zij voor ons klaar staan. 
Een bijzonder moeilijke tijd was het voor haar toen 
haar_ zoon Gerar_d in 1999 overleed. Hierover had zij 
een intens verdriet maar ook hier vocht zij zich weer 
overheen. 
Tegen haar ziekte was echter niet te vechten maar 
ondanks alle pijn die zij geleden heeft wilde zij 'blijven 
leven vooral voor haar zoon Frans die zij dan alleen 
moest achterlaten. 
Geheel onverwacht is zij toch van ons heengegaan 
en stierf zoals zij de laatste jaren geleefd had in de 
armen van haar zoon. 
Wij zijn haar bijzonder dankbaar voor alles wat zij 
voor ons betekend heeft 
Met vader is zij ons voorgegaan. 
Zij waren alles voor ons en hebben ons leven en toe
komst geschonken. 
Dankbaar bidden wij dat de goede God onze vader 
en. moeder, nu weer verenigd, samen opneemt in de 
blijde vrede van zijn vaderhuis. 

Dat zij rosten in vrede. 

Voor uw blijken van medeleven en belangstelling, 
betoond na het overlijden van moeder, betuigen wij u 
onze oprechte dank. 

Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen. 


