


Ter herinnering aan 

BERNARDUS LAMBERTUS BROENINK 

weduwnaar van Johanna Gezina Arendsen. 

Hij werd geboren te Beuningen(O) op 26 december 
1914 en is op 3 augustus 1995 te Weerselo overleden, 
waarna hij op 8 augustus is begraven op het R.K . 

,>'. kerkhof van de H.H. Petrus en Paulus-parochie te 
Hengevelde. 

Geboren en getogen in het Twentse land brachten 
zijn ouders hem in de sobere, vooroorlogse crises
jaren bij dat er in het leven aangepakt moest worden 
en dat degelijkheid, werkzaamheid en rechtvaardig
heid onmisbare eigenschappen zijn. In het ouderlijk 
huis heerste orde en regelmaat; van ieder werd ver
wacht dat hij trouw zijn taak vervulde. Het was een 
zeer religieus gezin. Met deze bagageheeftpageleefd 
zoals hij was; trouw, gelovig, sober en oprecht. 
In de dertiger jaren werd hij op de Oldenzaalse 
zuivelfabriek boter- en kaasmaker. Met de hem ken
merkende vasthoudendheid behaalde hij, naast het 
maken van lange dagen op de fabriek, een aanzienlijk 
aantal zuivelvakdiploma's, die voor pa goede carriè
re-mogelijkheden met zich meebrachten. Daarom 
trok hij in 1949 naar Brabant om daar, in Oosteind, 
een goede toekomst op te bouwen. Met degelijk beleid 
realiseerde hij wat hem voor ogen stond: een gelukkig 
gezinsleven en een goede functie. Zo leidde pa lange 
tijd een onbezorgd leven, totdat eind jaren '70 hart
klachten zich aandienden. Daardoor moest hij een 

jaar eerder dan verwacht zijn functie neerleggen. 
Gelukkig bleef gedurende vele jaren daarna zijn 
gezondheid stabiel en kou hij genieten van zijn 
pensioen: hij had nu de tijd voor zijn tuin en de klus
jes in huis. 
In 1988 besloten pa en ma terug te keren naar hun 
geboortegrond. Huiselijk en huishoudelijk zorgde hij 
ook in Hengevelde met toewijding voor zijn gezin. 
Amper vier jaar later overleed ma. Toen korte tijd 
daarna bij pa een ongeneeslijke ziekte werd gecon
stateerd en een hartinfarct zijn gezondheid verder 
deed afnemen, maakte dit alles pa zeer verdrietig. 
Omdat zelfstandig wonen niet langer mogelijk bleek, 
verhuisde hij eind oktober 1993 naar Huize "Sint 
Jozef" te Weerselo. Pa was zich bewust van de ernst 
van zijn kwalen. Hij sprak daar alleen desgevraagd 
over. Na een jaar ging zijn gezondheid verder en 
verder achteruit, wegterend en opbrandend als een 
kaars. En toen door een valpartij hem zijn laatste 
energie was ontnomen , werd de toestand kritiek: zijn 
oude hart kon dat niet meer verdragen. 
Wij zijn dankbaar dat zijn ziekbed niet langer heeft 
geduurd. 

In dankbaarheid en liefde voelen wij ons met hem 
verbonden. 
Pa heeft heel veel voor ons betekend. 

Dank aan allen die pa in Huize "St. Jozef" zo goed 
hebben verzorgd. 
Voor uw belangstelling en medeleven zeggen wij u 
van harte dank. 

Birgit, Remy, Marian, Sander en Thijs. 


