
In liefdevolle herinnering 

Marietje Broekhuis - Klein Rot 



Stil ben je van ons heengegaan, 
je hebt altijd voor ons klaargestaan. 

Geborgenheid en liefde heb je ons gegeven, 
zo was je hele leven. 

Je was een schat voor ons allen, 
je te moeten missen zal ons zwaar vallen. 

Marietje Broekhuis - Klein Rot 
echtgenote van Toni Broekhuis 

* 10 februari 1937 t 23 december 2014 

Wij danken u voor uw aanwezigheid, medeleven en steun. 

Toni Broekhuis 
Astrid en André Grobbink 

Hanneke, Lotte 
Karin en Marcel Wesseling 

Danny, Milan 

Lieve mam, 
Onze grote steun en toeverlaat, de drijvende kracht in ons gezin. 
Je hebt het niet altijd gemakkelijk gehad in je leven. Niets was 
jou te veel en je stond altijd voor iedereen klaar. Jarenlang als 
vrijwilligster op het Wieden broek, hulp en steun gevend aan een 
ieder die het kon gebruiken. Zelfs nadat je in 1996 een beroerte 
hebt gehad, kon en wou je die steun aan anderen geven . 
Je cijferde jezelf altijd weg. Nig teut'n, dat was jouw lijfspreuk. 
Ondanks dat je niet altijd de woorden kon vinden, stak jij je vinger 
wijzend in de lucht en gaf je een knipoog. Dat was voor ons een 
teken dat het goed met je ging. De laatste twee jaren mocht je 
naar 't Saalmerink, waar je met de goede verpleging aldaar een 
hele mooie tijd hebt gehad. Je hield van gezelligheid en daar 
zorgde je ook voor door aan diverse activiteiten deel te nemen, 
ook al zat je daar alleen maar van te genieten. De laatste 
maanden merkten we aan je dat het allemaal wat minder werd. 
Praten, eten, veel slapen en je gewicht nam telkens meer af. 
Je hebt gevochten tot de laatste snik. Opgeven kennen we niet 
van jou, maar na je laatste zucht, vloog je door het open raam. 
Je ziet er vredig uiten we hopen dat het je goed gaat. Wat mogen 
we blij zijn, dat we jou als moeder hebben gehad. Je zult altijd in 
onze gedachten blijven. 

Bedankt voor alles. Een dikke knuffel van ons allemaal. 


