
Ter herinnering aan 

Maria Bernardina Broekman 
weduwe van 

Pius Johannes Berntsen 

geboren op 5 april 1897 te Ncerbosch, 1 
september l!lS4 met het H. Oliesel ge
zalfd en gestorven In het strcekT.ieken
huis van Zevenaar, en op 6 september 
d.o.v. In Azcwijn begraven. 

Toch nog onverwacht is Maria Berntsen
Broekman gestorven. Rustig is zij In
geslapen, dankbaar voor de liefderijke 
en jarenlange verzorging van haar doch
ter Bets. 

Haar leven wordt gekenmerkt door een 
grote belangstelling en liefde voor men
sen en de natuur. 

De zorg om de natuur leerde z:ij op de 
boerderij ,.De Bloemberg", waar zij ge
boren werd en opgroeide. Zij hield van 
bloemen. Vaak maakte zij wandelingen 
door het Glmbornpark van Zevenaar, 
zoals ook haar geboortestreek haar bleef 
trekken. 

Door haar huwelijk met molenaar Jan 
Berntsen verhuisde zij van een stadse 
omgeving naar het platteland en werd 
zij betrokken bij het wel en wee van de 
klanten, die zij gastvrij ontving in haar 
huls. Zij had graag mensen om haar 
heen.. 

Zij was erg gesteld op de familieband. 
Zij onthaalde haar familie graag en zag 
erop toe dat hen niets ontbrak. Zij bleef 
de verrichtingen van haar kinderen en 
kleinkinderen op persoonlijk en zakelijk 
vlak volgen. 

Door ziekte en oudt>rdom werd zij steeds 
meer aan huls gebonden. Zij ging niet 
zo vaak meer uit, maar haar belangstel
ling bleef. 

Zo ook voor de ontwikkelingen in kerk 
en samenleving, die zij met aandacht 
volgde. In haar geloof was ook ruimte 
voor andere dingen dan die zij gewend 
was. Zij behield haar eigen verworven
heden: een sterke, gelovige vroomheid, 
waardoor zij altijd aanleiding zag en 
tijd vond om te bidden. 

.,Lieve Jezus, Ik geloof In U, ik hoop op 
U, ik bemin U" was één van de gebed
jes die zij dan zei. 

Moge de IIecr van de levenden haar 
barmhartig zijn en haar lelden in het 
licht van Gods gelaat. 

Als blijk van dank voor uw medeleven, 
bieden wij u deze herinnering aan. 

Fsmille Bcrntsen. 


