


Voor u die met ons meeleeft 
een kleine herinnering aan 

Hans Broshuis 

'Blij dat wij hem kregen'. zeiden zijn ouders toen 
hij op 5 oktober 1954 geboren werd te Beltrum. 
'Blij en dankbaar dat hij de onze mocht worden', 
zeggen wij, Marianne Hoenderboom, die in 1980 
met Hans trouwde, en onze kinderen Emmy en 
Tom. Hans, een lieve en zorgzame man, trots op 
zijn gezin. Rechtdoorzee, diewist wat hij wilde en 
van wie je wist wat je aan hem had. 

Van kindsbeen af aan speler, 
fan en supporter van Vios Beltrum, 
wilde jaren met lange haren. 
Totdat hij op de Lieveldse kermis zijn Marianne 
leerde kennen en dacht: 'Daar trouw ik mee.' Het 
gebeurde na drie jaar. 

Grootwas hetgeluk toen Emmy en Tom kwamen. 
Wij gingen veel op vakantie en genoten vanweek
endjes met de caravan. 
Natuurlijk ging de racefiets mee. 
Ontelbare kilometers heeft hij gefietst, 
deed thuis verslag van de mooie natuur onder
weg. 
Hij hield van lekker eten en drinken en genoot 

van de vele gezellig uren met zijn gezin. 
De laatste zeven jaar had hij een beroep dat hem 
paste: conducteur,liefst op de lange ritten, tussen 
de mensen. Zijn laatste rit heeft hij nu gemaakt. 
Op het laatste station zal voor Hans zeker een 
mooie en goede plaats zijn. 

Hij overleed thuis te Groenlo, in de nacht van 
zaterdag 1 op zondag 2 april 2000. 
Op 6 april namen wij afscheid in de Calixtuskerk 
en legden hem te ruste op de r.k. begraafplaats. 

Maar waarom mocht ons geluk met elkaar maar 
zo kort duren? Wij krijgen geen antwoord. 
Hans ging zijn weg heel dapper, 
ten einde toe vol zorg voor ons. 
Zouden wij daar ook de kracht voor krijgen? 

Vooruw hartverwarmendebelangstelling en mee· 
leven, uw aanbod om ons te helpen en nabij te zijn, 
daarvoor zeggen wij u hartelijk dank. 

Marianne, Emmy en Tom. 


