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Dankbaar gedenken wij 

Mia Zengerink 
echtgenote van 

HENK BROENINK. 

Zij werd geboren te Denekamp op 7 okt. 
1933 en overleed aldaar na het ontvangen 
van het sacrament der zieken op de eerste 
zondag van de Advent. 30 november 1986. 

Terwijl wij ons voorbereiden op de komst 
van Jezus met het feest van Kerstmis. mogen 
wij vertrouwen dat zij is aangekomen in 
het land van belofte, in het Koninkrijk van 
Christus. 
Na een lange en slopende ziekte is er een 
eind gekomen aan het leven van Mia. een 
lieve vrouw. meer dan 31 jaar gelukkig ge
trouwd, lief en leed samen gedeeld met 
Henk. 
Een zorgzame moeder. ook toen we ieder 
een eigen thuis hadden, maar het ouderlijk 
huis niet uit ons gezicht verloren en graag 
met onze kinderen naar oma gingen. 
Een fijne dochter. die we dankbaar blijven 
gedenken. 
Haar te moeten missen doet veel pijn. Ge
lukkig bewaren we veel goede herinnerin-

gen aan haar: zorgende liefde. warme ge
zelligheid. bloeiende fantasie. leuke ver
halen en brede belangstelling voor mensen. 
bijzonder voor bejaarden. Dit alles blijft 
als een kostbaar testament bij ons leven. 
We kunnen niet geloven dat dit nu alle
maal voorgoed voorbij is. God is haar ge
nadig en zal h:iar een nieuw thuis geven. 
waar geen ziekte, verdriet en dood meer 
voorkomen. In dit geloof hebben wij afscheid 
van haar genomen tijdens de viering van 
de H. Eucharistie op 4 december. waarna 
wij haar uit handen hebben gegeven en 
te rusten gelegd op het kerkhof van de 
St. Nicolaasparochie te Denekamp. 
Rust in vrede, wij vergeten je niet. blijf bij 
God ook aan ons denken. 

Voor uw deelneming ondervonden tijdens 
de ziekte en na het overlijden van mijn 
lieve echtgenote. onze zorgzame moeder 
en oma. betuigen wij u onze oprechte dank. 

Familie Broenink 

Denekamp. december 1986 

J. Benneker, koster, Denekamp 




