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Ter dankbare herinnering aan 

ANNIE VOLLEN BROEK- EGBERINK 

echtgenote VM 

GERARD VOLLENBROEK 

Z•j werd op 1g december 1923 te Borne 
geboren. Op 11 september 1952 trad zU In 
het huwelijk, Na een liefdevolle verzorging 
in het Dr. Borsthuis te Hengelo overleed zij 
op 15 september 1993. Op 18 september vond 
haar u1tvaart p aats In de 0. L. Vrouwekerk 
waarna we haar te nusten hebben gelegd op 
het r .k . kerkhof te Hengelo ov 

Moeder heeft op haar levensweg veel mooie 
dingen meegemaakt, waarvan ze volop heeft 
genoten, meer ook heeft ze veel tegenslagen 
en verdriet moeten verwerken. 
Samen met vader beleefde ze veel vreugde 
aan haar gezin, waar ze altijd voor klaar 
stond. Ze was er altijd. 
Ook beleefde ze veel plez1er aan haar hob
by's knuiswoordpuzzela oplossen, tulnieren en 
zwemmen. Ook was ze een trouw lid van 

het KVG en van de zwemclub Daarnaast 
genoot ze volop van muziek, ven opera en 
operette. 

Moeder heeft echter ook veel verdrietige 
momenten gekend Het verlies van Herma Jn 
1971 greep heer erg aan. Ze heeft dit nooit 
helemaal kunnen verwerken. Ook onderging 
ze enkele operaties, d•e ze dapper en nust1g 
tegemoet ging. 
Maar haar laatste en grootste krui s was dat 
ze geestelijk steeds meer achtenuit ging 
Het was een moeilijke tijd voor haar zelf 
en voor de mensen waar ze mee omging. 
De laatste jaren was ze aangewezen op hulp 
en verpleging van het Dr. Borsthuis waar 
ze zich echt thuisvoelde. 
Moeder waP een bescheiden vrouw Ze trad 
niet op de voorgrond en vroeg weinig voor 
zichzelf. 
Ze leefde vanuit een gelovige overtuiging, 
weer ze veel steun en kracht u1t putte 
Na een lange en moeizame lijdensweg is ze 
moegestreden In vrede heengegaan. Ze was 
verlost uit haar liJden en kreeg de nust die 
ze verdiend had. 

Annle, bedankt voor al les. 

Moeder, rust nu In vrede. 


