
Ter dankbare herinnering aan 

Johannes Bernardus Theodorus Broenink 

Hij werd 8 oktober 1941 geboren te Beu
ningen Ov. Hij is op 20 mei 1984 onver
wachts te Dronten overleden. Na de Eucha
ristieviering werd zijn lichaam op 25 mei 
1984 begraven op het R.K. kerkhof te 
Beuningen Ov. 

Dierbare vader en moeder, U werd plot
seling opgeschrikt door mijn heengaan. 
Mijn heengaan doet u erg zeer; ik ben de 
zesde van ons gezin. Maar troost U; met 
een blij hart kijk ik terug op deze 42 jaar. 
Ik heb van U veel liefde en steun ont
vangen - thuis ; maar ook al die jaren, dat 
ik in de polder was. Die liefde van U heeft 
mijn hart blootgelegd. Mijn hart lag op de 
boerderij, bij het vee, vooral bij de paar
den. Ik heb geprobeerd , om mensen, die 
in nood waren , te helpen. Ik heb mijn 
vreugde gevonden niet alleen bij de paar
den maar ook in het zijn bij de mensen; 
vooral heb ik geprobeerd om mensen 
vreugde te doen vinden in de omgang met 
dieren . Want mensen kunnen veel leren van 
dieren. En dieren , die niet kunnen praten, 
kunnen toch veel aan de mensen zeggen. 
Als mensen met liefde omgaan met dieren, 
worden ze aangespoord ook zo met men
sen om te gaan , die ze niet zo aardig vin
den . Dit is mijn levensprogram geweest. 

Dierbare vader en moeder, denk maar 
vaak terug aan dit levenswerk ; dat ver
zacht; hartelijk dank voor alles. 
Beste broers en zusters, mijn heengaan 
roept anderen op het goede voort te zetten. 
Trouwe vrienden van Dronten en Beu
ningen en vooral de Flevoruiters, samen 
met jullie heb ik veel vreugde beleefd. 
Aan allen hartelijk dank voor elkaars steun 
en inzet. Echte aardse vreugde is het voor
portaal van de vreugde in de hemel. 

Voor de vele blijken van medeleven on
dervonden , met het plotselinge overlijden 
van onze onvergetelijke zoon , broer, zwa
ger en oom zeggen wij U hartelijk dank. 

Uit aller naam: 

Fam. J.H. Broenink 

Beuningen , mei 1984 


