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Een moeder om nooit te vergeten 

Maria Geertruida Broenink 
werd geboren te Beuningen 5 augustus 1897. 

Zij stierf, na het ontvangen van de 
zlekensakramenten. in Oldenhove te Losser 

12 december 1978. 

ZIJ huwde burgerlijk te Losser 
30 oktober 1923 met 

A lbertua Johannes Voomuis 

uit Langeveen. 

In de Maria Geboortekeri< te Losser kwam de 
familie bijeen ter uitvaart 15 december 1978 en 

zij werd bij haar man begraven op het 
keri<hof te Oldenzaal. 

Wat is het leven? We zojn op weg. Waarheen? 
Naar betere tiJden. naar de voltooiing Deze 
moeder weet wat hel leven brengen kan: een 
goede. werkzame man. die 16 augustus 1948 
tUdens zijn werkzaamheden stierf. Een grote 
schare van elf levende kinderen groepeerden 
zich om moeder, want nu stond zij verder alleen 
voor de opgave: kinderen te eten geven, op
voeden. op het rechte pad houden en wie weet 
wat nog meer. Aiekle stierf op bijna 6-jarige 
leeftijd, Truus toen zij 43 jaren telde. Moeder 
heeft harde tijden en feiten gekend. maar steeds 

bleef zij vriendelijk, rechtvaardig en bezat de 
steri<e wil om door te zetten. Waarom? Omdat 
zij leefde vanuit een ateri< geloof met als acl\
tergrond Maria, die zij zeer bijzonder vereerde. 

Haar hulsje, haar hutje zelfa In de Marlasehooi 
kende zij haar kruisjes. En dan te weten. dat 
een van haar levensgezegden was: ,.Zwijgen 
en denken, doet niemand kranken". 

Ook zei ze dikwijls: .,Je moet rechtuit praten" 
en dat onderstreepte zij met bepaalde handbe
wegingen. 

.. Recht door zee" was ze en wiJ vragen van
daag voor deze lieve. vrome moeder: .. Recht 
naar de hemel". 

Heer. Marie leefde in het besef. dat Christus 
met ons is en ons bemint. Wij gunnen haar zo 
graag een mooi leven In het huis van de Vader. 

Voor uw blijk van medeleven na het overlijden 
van onze lieve moeder, groot- en overgroot
moeder, zeggen wij u onze hartelijke dank. 

Familie Voomuis 

Losser. december 1978 


