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Dankbare en blijvende herinnering aan 

t GERARD BROENINK 

sinds 10 juni 1950 echtgenoot van 

FEMIE OUDE GRIEP 

Hij werd geboren te Denekamp op 4 maart 1921 
,,•. en overleed 2 maart 1996 na het ontvangen van 

het Sacrament der Zieken thuis in hun nieuwe 
aanleunwoning aan de Mr. Dingeldeinstraat 52 
te Denekamp. We hebben 6 maart 1996 na de 
viering van de H. Eucharistie hem begraven op 
het kerkhof van de St. Nicolaasparoch1e te De
nekamp. 

Met Gerard Broenink verliest de Denekamper 
gemeenschap iemand, die in zijn leven in meer
dere opzichten voor veel mensen veel betekend 
en gedaan heeft. . 
Op zijn ziekbed werd hij onlangs nog gehuldigd 
voor zijn 50-jarig lidmaatschap van de Industrie
bond van het F.N.V., waarin de vroegere K.A.B. 
en het latere N.K.V. zijn opgegaan. 
Reeds in zijn jonge jaren was hij een trouw lid 
van de K.A.J., de Kajotters. Een kwart eeuw was 
hij secretaris van Herwonnen Levenskracht, een 
instelling van de K.A.B. voor de gezondheids
zorg van haar leden. Hoeveel t.b.c.-patiënten 
heeft hij niet weggebracht naar een herstellings
oord in Mooi Gaasterland. 
Naast zorg voor levenden, ging hij ook piëteit
vol om met overledenen. Hoeveel mede-

parochianen heeft hij niet uitgedragen naar de 
laatste rustplaats op ons kerkhof? 
Vanaf de nieuwbouw van het mortuarium aan 
de Wiptoen is hij meerdere jaren daarvan de be
heerder geweest en groot zijn ook zijn ver
diensten , verricht voor de begrafenisvereniging 
St. Barbara. Maar het meest ging zijn liefde en 
zorg uit naar zijn gezin. Bijna 46 jaar een lieve 
en trouwe echtgenoot , zorgzame pa en fijne 
opa. Zijn schoonkinderen waren hem even ~ier
baar als zijn eigen kinderen. Steeds was hij vol 
begrip en rustig en met een blij gezicht stond 
hij altijd klaar voor zijn geliefd gezin. .. 
Maar niet alleen daar, ook voor anderen was hij 
er, wanneer er een beroep op hem werd gedaan. 
Hoeveel fietsen heeft hij niet gerepareerd en me
nig huiskamer van een nieuw behang voorzien? 
Nu we dit rijk en welbesteed leven gaan afslui
ten is er naast droefheid om het gemis ook dank
baarheid. Dankbaar dat hij temidden van ons 
mocht leven en werken. We bidden hem nu het 
nieuwe leven toe bij God. Moge het voor hem 
altijd Pasen zijn. Gerard, rust in vrede en blijf 
daarboven bij God, die je zo trouw gediend hebt, 
aan ons denken. 

Voor uw deelneming ondervonden tijdens de 
ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, 
onze zorgzame vader, schoonvader en opa be
tuigen wij U onze oprechte dank. 

Femie Broenink-Oude Griep 
Kinderen en kleinkinderen 


