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Dankbare herinnering aan 

Gradus Johannes Broenink 

echtgenoot van 

SUSANNA MARIA WITHAG 

Hij werd geboren te Beuningen op 6 september 
1899 en overleed na het ontvangen van het Sa
crament der Zieken thuis aan de Hanzeweg op 
1 september 1996. We hadden hem 4 septem
ber voor het laatst bij ons in de viering van de 
H. Eucharistie en hebben hem daarna begra
ven op het kerkhof van de St. Nicolaasparochie 
te Denekamp. 

In vrede en overgave is vader op hoge leeftijd 
op zondag, de dag waarop christenen de vernj
zenis van Christus gedenken, overgegaan naar 
het nieuwe leven biJ God. Hij was er klaar voor 
en kon met een gerust geweten zeggen dat zijn 
leven hier voltooid was. 
In een gelukkig huwelijk van bijna 63 jaar heb
ben vader en moeder lief en leed met elkaar ge
deeld. Het trouwpak, voor het eerst gedragen 
op 15 oktober 1933 en al die jaren door met zui
nigheid en zorg bewaard, is hem nu voor het 
laatst aangedaan voor het hemels bruiloftsfeest. 

In een sociaal en economisch moeilijke tijd heeft 
deze soms wat strenge vader hard moeten wer
ken voor zijn gezin van zeven kinderen. 
Achtereenvolgens heeft hij gewerkt bij paarden
handelaar Paul Mulder in Oldenzaal. Vanuit Rus
land werden toen paarden per trein naar hier 
getransporteerd en vader stond dan tijdens de 
nt bij de paarden in de veewagen. 
Zijn tweede werkplek was bij de Heidemij. Daar
na heeft hij meerdere jaren gewerkt in de En
gelse tuin van de textielfabrikant Gelderman in 
Oldenzaal. 
In zijn vrije tijd was hij dan altijd bezig op zijn 
boerderijtje aan de Knik. 
Toen hij voor twintig jaar terug getroffen werd 
door een beroerte moest hij het werken opge
ven. Dit zal hem zeker zwaar zijri gevallen. 
Zijn gelovige verbondenheid met Goa heeft hem 
altiid doen leven als een rechtvaardige en trou
we'echtgenoot, vader en opa. Toen hiJ niet meer 
in de kerk kon komen, ontving hij maandelijks 
de Communie thuis. Dit aanbod van de parochie 
werd bijzonder door hem gewaardeerd. 
Nu hij na een lang en vructitbaar leven van ons 
is heengegaan, zal hij zeker de woorden van 
Christus gehoord hebben: "Uitstekend, goede 
en trouwe dienaar, over weinig waart ge trouw, 
over veel zal ik u aanstellen. Ga binnen in de 
vreugde van uw Heer". (Mt. 25,21). 
Rust in vrede! 

Voor uw deelneming ondervonden na het over
lijden van mijn lieve man, onze vader en opa be
tuigen wij U onze oprechte dank. 

Familie Broenink 


