
Ter nagedachtenis aan 

Sjaan Broers 
echtgenoot van Marie Penterman 

Hij werd geboren te Hulten op 25 mei 1926. 
Kort na zijn 75ste ve~aardag , die we nog samen 
met hem hebben gevierd, werd hij plotseling 
ernstig ziek. Na een opname in het ziekenhuis te 
Winterswijk, waar hij voorzien werd van het 
Sacrament der Zieken, is hij daarop 22 juni 2001 
overleden. Op 27 juni 2001 hebben we tijdens 
een Eucharistieviering afscheid van hem geno
men en zijn lichaam aan God toevertrouwd. 

In zijn jonge jaren heeft hij in Indië moeten strijden 
voor ons vaderland. Dit heeft diepe sporen bij 
hem nagelaten. Eenmaal terug begon de strijd 
opnieuw, maar nu om dit verschrikkelijke te ver
geten en weer te geloven in het leven. 
Zo hij ons vaderland heeft gediend, zo heeft ons 
land hem niet gediend. Er was geen opvang, geen 
werk geregeld, waardoor hij naar het verre Nieuw 
Zeeland ging om daar te overleven. Na zeven 
lange jaren werken kon hij pas wederkeren om 
dan toch eindelijk onder ons volk te mogen leven. 

Weer koos hij niet voor de makkelijkste weg en 
heeft zijn vrouw en zes kinderen onder zijn hoede 
durven nemen. 
De natuur, dat was zijn grote passie: een uren
lange wandel, liefst door onbekend, soms bijna 
onbegaanbaar terrein. Je kon hem dan alleen nog 
maar volgen door in zijn voetsporen te treden. 
Met volgels, bloemen en groen wist hij elk stukje 
grond om te zetten in de Tuin van Eden. 
Bijna veertig jaren heeft hij zijn leven met zijn 
vrouw en tien kinderen gedeeld. 
De laatste jaren moest hij steeds weer een stukje 
inleveren. Wat was hij toen blij en trots op zijn 
scootmobiel, zijn wagentje. 
Wat ons blijft is zijn geest die voor ons altijd een 
voorbeeld zal blijven. 

Ondanks ons verdriet met zijn verlies, mogen wij 
elkaar troosten, wetend dat hij mag rusten in 
vrede. 

Marie Broers - Penterman 
Kinderen 
Kleinkinderen 

Wij danken u voor uw steun en medeleven tijdens 
zijn ziekte en na het overlijden van onze zorg
zame man, vader en opa. 

Groenlo, juni 2001 . 


