


Ter dankbare herinnering aan 

GERHARDA BARINK 

weduwe van 
JOHANNES BERNARDUS BROSHUIS 

Vol overgave en gesterkt door de ziekenzalving heeft zij 
haar leven teruggegeven aan haar Schepper, van Wie 
zij de gezegende leeftijd van 95 jaar mocht ontvangen. 
Zij werd geboren op 18 augustus 1898 te Haaksbergen 
en zij stierf op 19 september 1993 te Hengevelde. Na 
de Uitvaart op 23 september hebben wij haar te rusten 
gelegd op het parochiële kerkhof te Hengevelde. 

Zij was onze oma. Door haar leefti jd werd zij door velen 
zo genoemd. Haar moederlijke zorg en aandacht voor 
ieder kind, kle in- en achterkleinkind maakten haar wer
kelijk tot oma, bij wie je je thuis voelde. 
Zij heeft samen met opa tot 1985 mogen leven op de 
boerderij aan de Kinkelderweg. Veel lief en veel leed 
kregen zij te verwerken. Haar geloof en haar vertrouwen 
wankelden niet en bij het verl ies van 3 kinderen en 3 
aangetrouwde kinderen werd ook het sterven van opa 
verwerkt. Het bidden van de rozenkrans ter ere van 
Maria heeft haar zeker geholpen om in toewijding en in 

overgave aan Gods wil te leven. 
Zij kon steeds minder zien. Haar wereld werd steeds 
kleiner. Steeds meer was zij aangewezen op de hulp 
van Theo, Lies en de kinderen. leder bezoek van de an
deren werd steeds gewaardeerd. Zo werd haar laatste 
verjaardag een feest in de huiskamer, waar zij altijd ie
der geluid en ieder woord opving. Haar verstand bleef 
buitengewoon helder alles volgen. 
Na haar verjaardag is haar levenseinde begonnen. Zij at 
en dronk steeds minder. Zij voelde zich niet fijn. Dag en 
nacht gingen door elkaar lopen. Te midden van haar 
kinderen, biddend en wachtend, is toen gebeurd, wat zij 
steeds meer zei: "Laat onze lieve Heer mij maar halen." 
Zij is in vrede van ons heengegaan. Wij zijn dankbaar 
voor de verzorging, die zij heeft ontvangen. Wij zijn 
dankbaar voor de wijze waarop zij van ieder van ons ge
houden heeft. Wij zijn dankbaar dat zij onze moeder en 
oma is geweesL .. .. en blijft over de grens van de dood 
heen. 

Heer, geef haar het eeuwige licht, 
uw vrede en uw vreugde voor altijd. 
Houd ons in liefde en eenheid samen. 

Voor Uw bl ijk van belangstelling en medeleven, na het 
overlijden van onze lieve moeder, groot- en overgroot
moeder, zeggen wij U onze oprechte dank. 

de famil ie 


