
Wees goed 
voor elkaar 

en vergeet mij niet 



In dankbare herinnering 

Truus Roerdink 

geboren op 16november1916 
en die op 15 oktober 1942 huwde met 

Johan Broens 

Tijdens dil huwelijk werden vijf kinderen geboren. 
Na het behalen van het MULO-diploma had ziJ 
graag verder willen studeren, maar in het grote 
gezin was brood op de plank belangrijk. Tot aan 
haar huwelijk had zij een kantoorbaan op een 
textielfabriek. 

Samen met vader had ze verschillende idealen. 
Zo was ze jarenlang actief in de politiek en in 't 
veren1gingswerk. Ze kon tot ver in de nacht naar 
politieke maar ook naar sportprogramma's kijken. 
Zodoende bleef ze op de hoogte ook van het 
wereldgebeuren. 

Toen bleek dat wegens haar handicap het niet 
mogelijk was nog langer zelfstandig te blijven 
wonen ging ze naar De Molenberg. Ze voelde zich 
er thuis temidden van vele oude bekenden van 
school, buurt of vereniging. 

Handwerken was haar lust en haar leven. Zo 
heeft ieder kind en kleinkind in de loop der jaren 
wel een of meerdere erfstukken van oma gekre
gen. Ook genoot ze volop als ze op visite kon biJ 
een van haar kinderen of kleinkinderen. Vooral 
als er een heerlijke maaltijd bij in zat. Ook was ze 
tot het laatst toe erg geïnteresseerd in het wel en 
wee van de kleinkinderen. Tot het laatste toe 
bleef ze een eigen menig houden ook al was deze 
een andere dan haar toehoorde. 

Ze wilde nog zo graag volgend jaar haar 85• 
verjaardag vieren. Dit herhaalde ze nogmaals bij 
de ziekenzalving maar meteen gevolgd door de 
woorden: .Als ik naar vader kom en de Lieve Heer 
wil dat ik kom dan is het ook goed." Nadat zij heel 
bewust van alle kinderen en kleinkinderen af
scheid had genomen is zij op 23 oktober 2000 in 
alle rust ingeslapen. 

Allen die ons in deze dagen van afscheid hebben 
gesteund bedanken wij. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen Broens. 


