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Dankbare herinnering aan 

HENDAlKUS WILHELMUS ELLENBROEK 

weduwnaar van Anna Jansen 

Hij werd geboren te Borne op 23 mei 
1896. Hij overleed, gesterkt door de H. 
Ziekenzalving, op bijna 93-jarige leeftijd 
op 15 mei 1989 in Huize Bruggerbosch 
te Enschede. We deden hem uitgeleide 
na de Eucharistie in de St. Jozefkerk 
op 19 mei d.a.v. We legden hem te 
ruste op de Westerbegraafplaats. 

Vader was erg zorgzaam. Daar gaf hij 
blijk van toen hij, samen met moeder, 
veel jaren de zorg droeg voor zijn gezin 
van 9 kinderen. Zijn verantwoordelijk 
werk in de fabriek deed hij helemaal 
met het oog op hen, bijna alles repa
reerde hij zelf, met opoffering van heel 
veel zorgde hij voor eten tijdens de 
oorlog en daarna gaf hij zijn kinderen 
alle kansen tot ontwikkeling. Ook leefde 
hij vanuit een diep geloof en was hij 
kerkelijk zeer meelevend, hetgeen zijn 
uitwerking naar het gezin toe zeker niet 
miste. Gezelligheid en saamhorigheids
gevoel stonden hoog in het vaandel, 
bijzonder op de Zondagen, Sinterklaas 
en Kerstmis. 

Het overlijden van moeder op 15 sep
tember 1966 greep hem zeer aan. Vijf
tien jaar lang bleef hij nog wonen in 
het boerderijtje aan de Roomweg en 
genoot er van zijn tuin, van zijn hobby 
fotograferen en van het regelmatige 
bezoek van zijn kinderen en kleinkinde
ren, die dol op hem waren. Twee reizen 
naar zijn dochter. . . . . . waren buiten
kansen, waar hij vaak op terugkwam. 

Ofschoon hij het liefst in zijn eigen huis 
was blijven wonen, was opname in het 
Ariënstehuis en daarna in verpleeghuis 
Bruggerbosch noodzakelijk. Liefdevol is 
hij er verzorgd. 

Daar is hij op een gezegende leeftijd 
overleden en teruggegaan naar zijn 
Schepper. Samen met moeder mag hij 
nu, zo vertrouwen we, deelnemen aan 
het grote feest van God zelf. 

ONZE VADER WEES GEGROET 

We danken U hartelijk voor Uw blijken 
van deelneming na het overlijden en 
de uitvaart van onze vader, schoon
vader, groot- en overgrootvader. 

Kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen 


