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Dankbare herinnering aan 

Gezina Antonia Broenink - oude Wansink 
sedert 24 april 1977 weduwe van 

Hendrikus Johannes Broenink 

Ze werd geboren op 23 december 1910 te Saasveld, 
en overleed na het ontvangen van het Heilig 
Sacrament der Zieken thuis aan de Holsterheurneweg 
op 7 november 2002. We hadden haar 12 november 
voor het laatst in ons midden tijdens de viering van de 
H. Eucharistie en hebben haar daarna begraven op het 
kerkhof van de parochiekerk te Beuningen (Ov). 

Onze moeder en oma groeide op in een gezin van 6 
kinderen. Haar twee zussen en drie broers betekenden 
veel voor haar. Na haar schooltijd ging ze op 14-jarige 
leeftijd aan de slag op een grote boerenhoeve, waar ze 
zowel buitens- als binnenshuis allerlei werkzaamhe
den verrichtte. De dagen waren lang en zwaar, en 
vooral op zo'n jonge leeftijd was dat een hele klus. 
In de jaren die volgden leerde ze vader en opa kennen 
waarmee ze op 7 mei 1947 in het huwelijk trad. ' 
Het eerste geluk samen was de geboorte van hun eer
ste zoon Gerard op 16 oktober 1948, maar dit geluk 
werd al snel overschaduwd door een donkere wolk. 
Gerard overleed een half jaar na zijn geboorte. Dit 
sloeg een diepe wond bij zowel vader als moeder. 
In de jaren daarna werden nog twee zoons en een 
dochter geboren.Met veel liefde heeft zij voor hen 
gezorgd. In 1975 trouwden de oudste zoon Johan en 
dochter Annie. Vanaf dat moment moest ze het huis 

alleen nog delen met haar man en zoon Henny. In 
1976 werd haar eerste kleindochter geboren ze kreeg 
de taak als grootmoeder op zich waar ze maàr al te blij 
mee was, het bracht geluk en vele goede momenten 
met zich mee. Dit geluk mocht niel lang duren. Haar 
man werd ziek en na lange zorgelijke maanden, moest 
ze afscheid nemen van een mens die haar en de kin
deren ontzettend dierbaar was. In 1979 overleed 
kleindochter Inge op 1,5 -Jarige leeflijd. Wilskracht en 
vertrouwen in zowel God als Maria, waren de wapens 
om het onbegrijpelijke en het verdriet te bestrijden. De 
zon brak weer door toen Henny ging trouwen met Diny. 
Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren, Martijn 
en Rick. Ze was trots op al haar kleinkinderen. Ze vond 
het heel fijn dat ze nog mee mocht maken dat haar 
achterkle!nkind werd 9.eboren. Ze ging ook vaak op 
bezoek bij haar ouderlijk huis m Saasveld. ze bezocht 
ook regelmatig vele bedevaartsoorden waaronder 
Kevelae~. R_uim 50 jaar is ze naar de Gerardus Majella 
Processie 1n Overdinkel geweest. Ook ging ze vaak 
naar de bijeenkomsten van de ouderenbond. Thuis in 
Beuningen had ze het erg naar haar zin en kon ze bij 
dragen aan een gemoedelijke sfeer.Tot op hoge leeftijd 
werkte ze mee op de boerderij. De laatste jaren ging 
haar gezondheid achteruit, ze moest steeds meer inle· 
veren. Door de goede zor9. van Diny en de andere 
huisgenoten kon ze thuis bhJven wonen. Nu ze na een 
lang en vruchtbaar leven van ons is heengegaan wil
len we haar bedanken voor de fi jne en llefdevouè tijd 
samen. 

Voor uw deelneming ondervonden na het overlijden van onze 
zorgzame moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder 
betuigen wij u onze oprechte dank. 

Fam. Broenink • Wilens 
Fam. Broenink · Giisbers 
Fam. Fehrmann • Broenink 


