
Ter dankbare herinnering aan 

GR.\Urs ,JOHAX:"\"ES BROE:SL"K 
weduwnaar van 

A!t•!t!a )largaretha Yan Os. 

Hij werd 22 juni lö:'2 te Noord-Deurnin
gen geboren. Na het ontvangen van het 
H. Sacrament der zalving overleed hij op 
7 mei 1982 in 't ziekenhuis te Oldenzaal. 
Op 12 mei d.a.v. helbben we zijn lichaam 

bij moeder op het R.K. kerkhof te 
Denekamp ter ruste gelegd. 

God, wij zijn blij. Dat we deze man als 
vader mochten hebben en dat hij zolang 
in ons midden mocht zijn. Wij zijn U 
dankbaar voor alles, dat U ons door 
vader gegeven hebt. Hij was altijd vol 
zorg voor ons en heeft ons de weg naar 
U gewezen en voorgeleefd. Hij heeft voor 
ons het gemis van moeder bewonderings. 
waardig aangevuld. 

Nu U hem bij zich geroepen hebt om 
hem te belonen en op te nemen in Uw 
heerlijkheid, blijft hij bij ons voortleven 
met zijn eerlljke en bl!jmoedige aard, zijn 
r.orgzaamheid, hartelijkheid en godsdien. 
stigheid. 

Leef in \Tede met Christus. 

Onze Vt~der, die in de hemel z,jt 
Uw Naa-n worde gehe1ligd,. Uw R:•Jk kome; 

Uw Wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 
Gee! ons heden ons dageli1ks b•ood, 
En vergeef O:'lS onze schuld, zoals ook wij 
aa!l anderen hun schuld vergeven; 

En leid ons niet in bekoring; 

Maar verlos ons van het kwade. Amen. 

Wees gegroet. Mario, 
vol vtln genDde, 

de Heer is met u; 
gij J:ijt de ge:zegende onder de vrouwen, 

en gezegend is Jezus, de Vrucht van \JW sc:hoot. 

Hei ige Maria, Moeder van God, 

bid voor ons zondaors, 

nu en in het uur v~n onze dood. Amen. 

Voor Uw blijken van meeleven ondervonden tijdens de 

ziekte en na het overltjden van onze dierbare en 

zo•gzame vader en op8, betuigen wij U onze oprechte 
dank. 

Femilie Broenink. 

Noord-Oeurningen, mei 1982. 

J. Bonnoker - koste• - Denekamp 


