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Dankbare herinnering aan 

GEZINA MARIA BROENINK 
weduwe van 

Harmanus Bos 

ZU werd geboren te Deneka:np 26 februari 1895 en 
is voorzien van de H. Sacramenten in de Heer over
leden re Oldenzaal 12 februari 1977. Op donderdag 
17 februari d.a.v. hebben wij in de Antoniuskerk tijdens 
de gezongen Eucharistieviering afscheid van haar ge· 
nomen en haar ter ruste !Jelegd op het r.k. kerkhof 
te Oldenzaal, waar haar~ Blijde Opstanding wacht. 

Zij was een roegewijde echtgenote voor Vader. En 
wederzijns had hU alles O\er voor moeder. Met zijn 
goede hart trachtte hij haar te verwennen. Mede daar
door is zijn overlijden voor h<•ar een zware slag ge
weest. Ruim twintig jaren is dat haar kruis geweest. 
Zij kon er nier overheen k1men. 
Gelovig en godsdienstig <liS zij was. heef! zij haar 
kracht geput in het gebed. En als zij de H. Eucharis
tie vierde, dan dacht 7ij aan (hrisruç die zelf het 
zware kruis heeft gedragen tot aan zijn dood. Dar 
gaf haar weer moed om vcrder re leven. 
Ook mogen wij zeggen. dat de goede sfeer in ons 
gezin en de prettige verhouding met haar kleinkln · 
deren veel heeft bijgedragen om haar het leven zo 
aangenaam mogelijk te maken. Dar waardeerde o:na 
heel bijzonder. En de liefde kwam van beide kanten. 
Oma zelf was heel gastvrij. Voor iedereen was zij 
als het ware een tante: Tante Sien. Ze was voor 
iedereen altijd druk in de weer. 
Als zij nu na haar dood Jezus zal ontmoeten. kan 
hij haar twee Pvangelische namen geven. En dan den
ken wij aan de twee zussen van zijn vriend lazarus 
In Bethanië. Zij was zowel Martha door haar goede 
zorgen voor ons. maar zij was ook Maria door haar 
godsvrucht en haar gebedsleven. Voor haar moet dat 
wel een aangename ontmoeting worden. 

Nog even willen wij vermelden, dat zij een vurige 
vereerster was van de Moeder Gods Maria en dar 
zü eigenlUk zo graag nog eens naar tourdes had ge
gaan. Het is er niet meer van gekomen. 
Alles samenvattend mogen wij büzonder dankbaar 
zün voor alles, war zij voor ons heeft betekend. Wij 
kunnen haar niet vergeten. Wij zullen haar gedenken 
In ons gebed en haar a<tnbevelen bU God. 
Heer, geef haar de eeuwige rusr en moge zij delen 
in de Bl[ide Opstanding met Christus. 

Wij bedanken U voor Uw belangstelling en begrip 
vooral t ijdens haar laatste levensjaren. waarin zij ziek 
was en haar ups en downs kende. Ook onze hartelij
ke dank voor Uw medeleven bij haar overlijden. 
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HARRY en HERMIEN 
en kinderen. 
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