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Een dankbare herinnering aan 

Ida Broekhuis-Salmen 

ZiJ werd op 14 januari 1904 in Dortmund !Duits
land) geboren. Ze was 46 jaar gehuwd met 

Hermann Broekhuis, 

die in 1968 overleed . Op 27 maart 1994 overleed 
zij, na voorzien te zijn van de Sakramenten der 
Zieken, in het verzorgingshuis St. Maartens
stede. We hebben haar op 30 maart, na een Eu
charistieviering in de Maria Geboortekerk te Los
ser, naar haar laatste rustplaats begeleid op het 
r.k. kerkhof aldaar. 

Een lang en gelukkig leven wordt afgesloten, nu 
we afscheid moeten nemen van moeder, van 
oma Broekhuis. Zij laat voor velen een grote 
leegte achter. Want met haar sterke karakter 
was zij het middelpunt van haar gezin. En dat 
bleef ze tot op hoge leeftijd. 
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen, 

iedereen omringde ze met zorg en aandacht. En 
ze wilde hen heel graag, naast het goede voor
beeld, ook veel wijze raad meegeven. 
De band met haar eigen familie was ook heel 
sterk. 
We blijven haar herinneren als een zorgzame 
moeder en oma, waarbij iedereen welkom was. 
En die alle zorg besteedde aan het huishouden. 
Ze was dan ook zeer gastvrij en je ging nooit weg 
met 1ege handen. 
En voor alles was zij een zeer gelovige vrouw. Ze 
heeft veel gebeden en kracht gevonden in haar 
geloof. De rozenkrans gaf haar, ook in de laatste 
periode van haar leven, veel houvast. Want 
langzaam voelde ze haar krachten afnemen. Zo 
kon ze niet meer zingen in het bejaardenkoor, 
wat ze zo graag deed. 
Het laatste jaar, waarin ze liefdevol verzorgd 
werd in St. Maartens-stede, was voor haar niet 
gemakkelijk. Ze moest zoveel uit handen geven. 
Wij geven haar nu, vol dankbaarheid, uit han
den. Moge God haar opnemen in Zijn Liefde en 
Z11n Vreugde. 
Moeder, Oma, rust in vrede! 

Wij zijn U dankbaar voor het medeleven, be
toond na het overlijden van onze dierbare moe
der, groot- en overgrootmoeder. 

Kinderen klein- en 
achterkleinkinderen 


