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Ter Iw rinnering aan 

Jo Pennings - Bronkhorst 
geboren 12 juli 1923 lP Gaanderen. O\"C'rlrdPn te 
Terborg op 14 augustus 1995. 
Na dP uitvaartellenst in de St. ,\ugustinuskerk te 
Gaandt>ren zijn Jo en Henk sanwn in cle "Slangen
burg" gerrcmePrd. 

llulpvaardigheicl en wanne belangstl'lling liepen als 
c•pn rode draad door haar hele leven. In clc hongPr
winter bracht 7.e met gevaar voor eigen levl'n voe
clingsmiddPII'n naar familie in het hongc•n•nde wes
tC'n. dirc•ct na dl' oorlog ging ze in d<' hulpcolonne 
aan dl! slag om gezi.Imen in de vPrwoeste Betuwe de 
helpende' hand 1P. biPden. Haar helden' wrstand. 
gepaard aan huishoudelijke en pedagogische kwali
teitC'n maaktl'n haar geschikt \'Oor hPt werk in de 
ge7.inszorg. waarin ze later als leidingge\·ende goed 
fwtclioneerde. 
In Goor Ierrele ze llenk kem1en, ze trouwden in 
1966, woonden in Raalte. in TPrborg en sind~ 1993 
in Gaandrrrn. liPt lukte haar in het huwelijk een 
goed evc•nwirht in stand te houden tusspn haar liefde 
r.n zorg voor Henk en voor mensnn in haar famil iH, 
buurt en kennissenkring, voor wie ze ook in menig 
opzirht V!'PilwtekPmle. Ze bezat een fijn gt>\'Oel voor 
hulpvaardigheid. was nooit opdringerig. stPidc• L.ich 
altijd besch<'iden op. Haar ouders kregen in hw1 
laatste le\'ensjaren dagelijks bezoek. bandPil met 
\Toegere kc'llnissen werden aangehaald; Zl' wrücht
te moeilijk!' situatiPs mor familieleden. \'oor ne\en 
en nichtPil was .te PPII fijne lieve tantP. 
Dat beeld van Jo blijft ons voor ogen. 
"Jo. God lone je" is de wens van allen, die .ie elier
baar waren. 
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Ter herinnering aan 

Hcnk Pennings 
geborPn 2-l augustus 1915 te Goes. m·erledPn te 
Terborg op 15 augustus 1995. 
Na de uitmartdienst in de St. Augustinuskerk te 
Gaanderen zijn .Jo en Henk samen in de "Slangen
burg" gc•rrPmeerd. 

Van het leven genieten, dat kon Henk. 
In zijn jeugd ondernam hij veel. Op de ULO in Goes 
zellP hij zijn Pigen koers al uit. lli.i liet zijn jeugd niet 
beteugel!' !I door strenge regels van de nonnc•n. 
Hij genoot enorm van dieren, met nanw duiVC'n Pil 
honden \'ergrootten zijn Je,·eilSplezier. Het tt>kent 
Henk dat, toen hij deze hobby op moest gevPn \'an
wege L.ijn getendheid. hij prima in staat was dr. 
bakens te verzetten. 
Omgaan met mensen was het liefste wat hij dPed. 
liet beroep van wrtegenwoorcliger was hem dan ook 
op het lijf geschreven. 
Henk was een zeer liHve man voor Jo, die hij ondt>r
stmmdP bij alles wat 7.ij ondernam. V!'!'l mensen 
kregen regelmatig een bezoek van lwn, waarbij 
iedereen kon gcnieltm van Henks vrolijke aamwzig
heid. 
Henk grt>t>p graag gelegPnheden aan om samc•n 
mPt and!'ren ll' gc•JtiPten van Jekker eten en van een 
goedP borrc•l. llij was een echte Bourgondiër. 130\'en
dien was hij Pnorm onbaatzuchtig. hij was werkelijk 
iemand dil' lie\t>r weggaf dan ont\ing. 
Tot lwtlaat-;t hebben ze elkaars hand vastgehouden. 
Henk. gelukkige thuiskomst bij God. 


