
Wil 1n dankbaarheid gedenken 

Hendrikus Johannes Broens 

Geboren te Amsterdam op 18 maart 1914 

Sinds 21 augustus 2000 weduwnaar van 
Aleida Johanna Engbersen. 

Nog gezalfd met het H Oliesel is hij 
op 20 augustus 2002 overleden 

in het Dr. Ariênshuis te Enschede. 

Met een plechtige Eucharistieviering in de kapel 
hebben we op 26 augustus 
afscheid van hem genomen. 

Onze vader en opa is gestorven zoals hij heel zijn 
leven was geweest onopvallend 
Hij heeft een moeilijke jeugd gehad. Als kind 
kwam hij in een weeshuis terecht, waar hij tot zijn 
18e jaar verbleef. Toen werd hij opgenomen door 
pleegouders in Goor. 
Hoe goed men voor hem ook wilde zijn: het gemis 
van de warmte van het gezinsleven heeft een blij
vende Invloed gehad op zijn verdere ontwikkeling. 
Hij was gelukkig toen hijzelf een gezin kon gaan 
stichten. 

U1t Zijn huweliJk werden 4 kinderen geboren, 
waarvan hij er een al vroegtijdig moest missen. 
Voor ons was hij een plichtsgetrouwe en heel 
zorgzame vader. 
Bezorgd voor zijn vrouw, heeft hij als schoen
maker heel hard gewerkt opdat wij het beter zou
den hebben als hij het zelf had gehad. 
HIJ was heel eenvoudig en bescheiden. 
Iemand die nooit geleerd had om voor zichzelf op 
te komen en ook moeilijk kon uiten, wat er inner
lijk in hem omging 
Maar je voelde u1t alles, hoe hij bij ons als kinde
ren en kleinkinderen betrokken was. 
Voor zichzelf stelde hij geen e1sen aan het leven. 
Vrede en eensgezindheid was hem alles waard. 
Hij kon al kinderlijk blij zijn met een kleinigheid, 
zoals met een horloge, dat hij kreeg op de laat
ste vaderdag 
HiJ was een heel gelovig mens, die altijd trouw is 
gebleven aan God en zich nog geruime tijd ver
dienstelijk maalde voor de Goede Herderkerk. 
Ongetwijfeld zal Christus nu aan hem Zijn belofte 
gestand doen. "Goede dienaar, over weinig waart 
ge trouw, over veel zal Ik u aanstellen· kom bin
nen in de vreugde van Uw Heer" (Mt. 25: 11) 

U1t dankbaarheld voor uw zorg en meeleven en 
ter gedachtenis aan onze goede vader en opa 

Kinderen en kleinkinderen 
en achterkleinkind. 


