
Dankbare herinnering aan 

Hendrika Anna Broshuis 
weduwevan 

Antonius Franciscus Huinink 

Ze werd geboren te Vragender op 
5 november 1915. 
Ze overleed, na het ontvangen van de 
H. Ziekenzalving, op 7 juni 1999 in het 
ziekenhuis te Winterswijk. 
Na de uitvaartdienst in de Bonifatiuskerk te 
Lichtenvoorde hebben we haar op 11 juni 
te rusten gelegd op de r. -k begraafplaats. 

Na enkele verhuizingen kwamen we als 
gezin definitief te wonen aan de Herman 
Harmsenstraat. Daar heeft moeder, samen 
met vader die al die jaren bij Herwalt 
werkte, voor ons gezorgd. We waren met 
vier kinderen. Daar was later ook altijd het 
wekelijkse trefpunt op de zondagmorgen. 

Op 30 mei 1986 overleed vader. Ofschoon 
deze gebeurtenis best ingrijpend voor 
moeder was, praatte ze daar niet veel 
over: 

'We moeten flink zijn". 

Ondertussen genoot ze van de fijne 
familieband en bleef ze zeer betrokken bij 
het doen en laten van ons en de vijf 

kleinkinderen. Voor haar gold: "Het zijn de 
kleine dingen die het doen'~ Ze was al heel 
tevreden met haar eigen huis en tuin, met 
de zorg voor de hond en de konijntjes, met 
de krant en een kopje koffie thuis of bij de 
buurvrouw of de laatste tijd, met een 
tochtje naar camping "De Zwiep". 

Totdat er eind oktober 1998 ziekte in haar 
leven kwam. Ze heeft de laatste maanden 
heel wat "afgereisd" tussen haar huis, 
Antoniushove en het ziekenhuis. Ook nu 
zei ze: "Niet zeuren. Doorgaan". En 
wanneer het wat minder ging: "'t geet war: 

Nu ze gestorven is stellen we ons 
vertrouwen op de Heer zelf, die vlak voor 
Zijn eigen heengaan zei: "In het huis van 
de Vader is ruimte voor velen': Daar is ze 
nu met vader verenigd. 

Onze Vader Wees gegroet 

We danken u hartelijk voor uw medeleven 
tijdens haar ziekte en na haar overlijden en 
uitvaart. 

Haar kinderen en kleinkinderen. 


