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echtgenoot van 

Geziena Maria Geertruida Broekhuis 

Hij werd geboren te Weerselo op 16 au
gustus 1927. Hij overleed, gesterkt door 
de sacramenten der zieken, op 59 jarige 
leeftijd op 14 juli 1987 te Enschede. We 
deden hem uitgeleide tijdens de uit
vaartdienst in de St. Jacobuskerk op 
17 juli d.a.v. Daarna volgde de crematie
plechtigheid te Usselo. 

Samen met zijn vrouw Sien bouwde hij 
de bakkerszaak op die ze in 1953 be
gonnen waren: de bakkerij en de winkel. 
Altijd vroeg in de morgen beginnend, 
werkte hij er hard, maar steeds op de 
achtergrond. Zijn talent van vlug en 
duurzame kontakten te leggen kwam 
hem goed van pas. 

In zijn werk drukte hij ook zijn zorg uit 
voor zijn kinderen, die hij al le kansen 
gaf en later met openheid en belang
stelling volgde. En de namiddag was er 
om zonodig te helpen. Zijn vijf klein
kinderen waren hem alles. Hij was een 
goede man, een zorgzame vader en lieve 
opa. 

Ook voor het verenigingsleven heeft hij 
zich ingezet. Meer dan 10 jaar bekleed
de hij een bestuursfunctie bij de organi
satie "De echte bakkers" en veel jaren 
~af hij les in het verkeer op het water. 
De Jacobusparochie heeft hij gediend 
als kerkbestuurder, kollektant en lektor. 
En niets was hem teveel als er een 
beroep op hem gedaan werd. 

Twee belangrijke hoogtepunten waren 
er. Juni 1986: toen was hij 40 jr. bakker. 
Groots is dat toen gevierd met de vele 
klanten en relaties. En 29 April van dit 
dit jaar: toen ontving hij een onder
sche!ding voor zijn verdiensten voor het 
verenigingsleven, de eremedaille in de 
orde van Oranje Nassau. Zelf was hij 
nog in staat naar het stadhuis te komen. 

Een ongeneselijke ziekte had zich begin 
januari aangediend. Dapper heeft hij 
voor zijn leven gestreden, zolang moge
lijk. Toen kon hij zich overgeven en te
rugvallen op zijn geloof dat stevig ver
ankerd was. Elke dag van zijn ziekte 
bad hij samen met Sien het gebed tot 
Maria van altijddurende bijstand. 

We vertrouwen dat God hem heeft bin
nengehaald in het hemelse Jeruzalem. 
"Daar zal hij alle tranen van hun ogen 


