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In dankbare herinnering aan 

Petronella Alberdina van der Kolk 
echtgenote van 

JOHANNES HENDRIKUS VOLLENBROEK 

ZIJ werd 23 april 1909 te Velsen geboren 
en overleed te Hengelo op 21 mei 1982. 

Moeder en oma Is niet meer, haar grote hart, 
wat zij voor zovelen had, heeft het niet langer 
kunnen bolwerken. Oma Is uit het leven gegaan 
zoals wij haar allemaal kenden, met een lach 
en een zwaai met haar arm. 
Zij was niet alleen vrouw, moeder en oma van 
haar man, gezin en kleinkinderen. maar iedereen 
kende Oma Vollenbroek, degenen die haar 
mochten meemaken weten dit, oma was altijd 
goedlachs, hed vertrouwen In de medemenaen, 
en plaatste zichzelf voortdurend op de laatste 
plaats. 
Natuurlijk heeft ook zij haar tegenslagen gekend, 
maar met een kwinkslag en zonder morren wer
den deze geeccepteerd. 
Het la moeilijk om afscheid te nemen van zo'n 
onvergetelijke vrouw, maar Gods wegen zijn 
voor ons mensen nu eenmaal ondoorgrondelijk. 
WIJ staan stil en verstomd bij dit plotselinge 
verlies maar het zouden haar eigen woorden 
zijn als we stellen: " het leven gaat door". Ver
drietig zijn paste niet bij haar, leven. erbij zijn. 

plezier hebben, dét wee haar leven, en zo 
moeten wij met elkaar verder. Wij weten dat 
onze moeder en oma een zetel verdiend, én 
heeft gekregen aan de rechterhand van God 
vanwaar zJ neerkijkt op one allen, dat Is de 
enige troost die blijft. Maar er blijft ook een 
l eegte achter, een leegte die wij dienen op te 
vullen door aan haar levenswens te voldoen. 
Lieve vrouw, moeder en oma, bedankt voor 
alles, wij zullen je nooit vergeten, voor ons was 

Je de beste. 
Lieve Jan, kinderen en kleinkinderen, Ik weet 
dat mijn afscheid plotseling Is gekomen, maar 
het kon nu eenmaal niet andere. Ik ben blij dat 
ik van de meesten van jullie afscheid heb mogen 
nemen. treur niet om mij maar zorg dat onze 
familie, welke altijd een toonbeeld was van 
eensgezindheid, b~ elkaar blijft, dat is mijn 
allerlaatste wens 
In gedachten ben Ik bij jullie. Veel liefs. 

Voor uw blijk van medeleven na het overlijden 
van onze lieve echtgenote, moeder en oma. 
zeggen wij U hartelijk dank. 

J. H. Vollenbroek 
kinderen en kleinkinderen 

Hengelo Ov, mei 1982 
Achterh Molenweg 249 


