
Ter dankbare herinnering aan 

Antonius Johannes Oldenbroek 
echtgenoot van Johanna Christina Meijlof 

Hij werd geboren te Almelo, 1 mei 1929 en 
overleed te Almelo in het Twenteborg
ziekenhuis na voorzien te zijn van de zieken
zalving, op 15 maart 1994. 
Na de gezongen uitvaart in de Willibrordkerk 
op 18 maart, hebben wij hem te ruste ge
legd op de R.K. Begraafplaats te Almelo. 

Hoewel wij wisten dat Tonnie al lange tijd 
kampte met zijn gezondheid, heeft ons zijn 
heengaan toch nog overvallen. 
Wij zijn dankbaar voor zoveel goeds dat van 
hem uitging. Als wij terugkijken op zijn 
leven, komen heel veel goede herinneringen 
bij ons boven. Zijn zorgzaamheid voor zijn 
vrouw, kinderen en kleinkinderen. 
De kleine attenties waarmee hij voor de dag 
kwam in de vorm van een bos bloemen of 
van bonbons; zijn werklust op het bedrijf en 
later samen met zijn vader op het land of in 
de tuin; de gezelligheid met zijn gezin thuis 
of naar buiten op de fiets. 
Vooral herinneren wij ons zijn goedigheid en 
zijn zachte karakter. Hij vond alles goed, wat 
je ook vroeg en zei dan nogal eens: "Doe 
maar"! Hij heeft ook moeilijke perioden ge
kend, toen zijn geliefde vader hem ontviel 

en later toen zijn gezondheid meer en meer 
te wensen overliet. 
Fijne herinneringen dragen wij mee aan het 
40-jarig huwelijksfeest in '92, waarvan de 
vormgeving een geweldige verrassing was. 
Samen met zijn vrouw Stiny is er heel wat 
lief en leed gedeeld en blijdschap was er dat 
zijn kinderen goed op hun plaats kwamen. 
Langzaam aan ging het echter niet meer met 
zijn gezondheid en plots maar toch ook "ge
lukkig" werd hij opgenomen in het Twente
borgziekenhuis waar al gauw duidelijk werd 
dat zijn leven ten einde liep. 
Nu wij deze lieve man, vader en opa uit 
handen moeten geven, beseffen wij pas 
goed hoe trouw, standvastig en moedig hij 
tot het laatste toe is geweest. 
Moge God de Heer, in wie hij zo geloofde 
en tot wie hij geregeld bad, hem nu van ons 
overnemen en doen leven in Zijn vreugde. 

Voor uw blijken van medeleven en belang
stelling tijdens zijn ziekte en het afscheid van 
mijn lieve man, onze vader en opa, zeggen 
wij u onze oprechte dank. 

Mede namens kinderen en kleinkinderen, 
J. Ch. Oldenbroek-Meijlof 
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