


t 
Liefdevol gedenken wij 

Anna Wtlhehnina 
Broekhuis - Weemink 

(Annie) 

weduwe van Antoon Broekhuis 

Haaksbergen : Enschede : 
t 21 augnstus 2002 *23 november 1927 

Moeder groeide op aan de Siepeweg in Haaksbergen, 
samen met haar broer Herman. Haar vader over
leed in de oorlog toen ze nog maar 15 jaar was. 

In 1955 trouwde ze met Antoon en samen hebben 
ze 40 jaar lief en leed gedeeld. Ze kregen 3 zoons, 
waarvan Harrie extra veel zorg nodig had. De kin
deren namen een belangrijke plaats in in haar le
ven. Ze was samen met vader erg blij met het huis 
en de grond in Beckum. 
Afstand doen van de dagelijkse zorg om Harrie, 
toen Harrie in de Hoesstee ging wonen, viel haar 
erg zwaar. Later kreeg ze toch nog de dochters die 
ze altijd al zo graag wilde hebben. Erg blij was ze 
met haar kleinkinderen, Maaike en Bart en ze ge
noot van het oppassen in Lochem. 

Het verlies van vader in 1996 was zeer moeilijk. 
Het alleen zijn en de afhankelijkheid van anderen 
voor vervoer en boodschappen vond ze heel ver
velend. Veel steun had ze aan haar broer Herman. 
Haar gezondheid ging er ieder jaar op achteruit en 
ontnam haar vele plezierige dingen van de oude 
dag. Het overlijden van Harrie was de volgende slag. 
De zorg om Harrie' s toekomst was weliswaar weg, 
maar een belangrijk doel in haar leven eveneens. 

De energie raakte op . Hevige rugklachten maakten 
dat ze niet meer zelfstandig in Beckum kon blijven 
wonen. Opnieuw afscheid nemen viel haar zwaar. 
Het laatste jaar in Humanitas speelde haar gezond
heid haar zoveel parten dat ze maar weinig van een 
onbekommerde rust kon genieten. De laatste we
ken waren slopend, het hoefde niet meer voor haar. 
Ze is kalm en rustig ingeslapen in het bijzijn van 
haar dierbaren. 

De vele steun en bezoeken die moeder de afgelopen 
jaren heeft gehad deden haar erg goed. Wij danken 
alle familie, buren, vrienden en bekenden daarvoor 
hartelijk. 
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