


"Nu laat Gij Heer uw dienaar volgens uw woord in vrede 
gaan" 

(Lukas 2,29) 

JOZSEF JAMBOR 

echtgenol.lt van 

GESINA MARIA HENDRIKA UIT HET BROEK 

József werd in Budapest, de hoofdstad van Hongarije, 
geboren op 4 augustus 1910. Als 11-jarige jongen kwam 
hij in 1922 naar Nederland, waar hij gastvrij werd 
opgenomen in het huis van de familie Niemeijer, 
bestaande uit drie broers en drie zusters; daar aan de 
Leemsteeg 9 in Zuid-Berghuizen groeide hij op. 
Hij leerde Sien Uit het Broek kennen, ook uit Zuid
Berghuizen, met wie hij op 3 augustus 1946 trouwde in 
de Antoniuskerk te Oldenzaal. 

In hun huwelijk werden 4 kinderen geboren, voor wie hij 
zich samen met zijn vrouw van harte heeft ingezet 
Hij hield van zijn vrouw en kinderen, en later van hun 
echtgenoten en van zijn kleinkinderen, maar liet dit 
eigenlijk nooit zo merken; wel was hij blij, als allen bij hem 
thuis bij elkaar waren. dan kon hij intens genieten. 

Ook buiten de huiselijke kring was hij erg behulpzaam. 
met velen bevriend; tevreden met de mogelijkheden die 
hij bezat om zijn medemensen op een of andere manier 
wat gelukkiger te maken. Indertijd was hij zelf liefdevol 
opgenomen; dat gevoel wilde hij graag aan anderen 
doorgeven; vandaar dat alleenstaanden en zwervers 

gastvrij in zijn huis of naaste omgeving een plaatsje 
vonden. 

Hij kon niet tegen onrecht. Hij was rechtlijnig in zijn 
gedachten en in zijn levenswijze. Toen hij als gelovig 
man in aanraking kwam met een andere manier van 
geloofsbeleving en met veranderingen in het kerkelijk 
leven, kon hij zich daar niet in vinden en viel er met hem 
weinig te bepraten. Hij trok zich terug in zichzelf en in zijn 
toewijding tot Maria; 5 keer was hij in Louïdes. zeer vaak 
in Kevelaer en Mariazell, hij was trots op het 
Mariakapelletje in zijn eigen tuin. 

Hij kon moeilijk accepteren, dat hij door zijn ziekte 
steeds zwakker werd. Graag had hij nog een keer een 
bezoek willen brengen aan zijn familie in Hongarije, 
maar op zaterdag 1 juni 1991 werd hij thuis opgeroepen 
voor de grote reis naar Gods Vaderhuis, vrij plotseling, 
nog voorzien van het H. Oliesel. 
In de Mariakerk te Oldenzaal hebben we hem herdacht 
en aan Gods zorg voor altijd toevertrouwd tijdens de 
Eucharistieviering, waarna we zijn lichaam aan de aarde 
teruggaven op de begraafplaats te Oldenzaal op 4 juni. 

'J{. 9'faria rrweáer van {joá, 6iá voor ons zonáaars 
nu en in net uur van onze áooá. • 

Uw medeleven tijdens zijn ziekte en na zijn overlijden 
was ons een grote troost. Daarvoor danken we u. 

G.M.H. Jámbor-Uit het Broek 
Kinderen en kleinkinderen. 


