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Jouw Ctvtn moesten we fosfaten: 
in ons Ctvtn fiouátn we jt vast. 

In dankbare herinnering aan 

GEZIENA WILHELMINA 
ASBROEK - SCHUTSTAL 

sinds 15 september 1977 weduwe van 
Bernadus Egbertus Asb<oek 

11.s wij als kinderen proberen een indruk achter te laten 
over de persoon van moeder, dan schieten woorden 
tekort en spre~en gevoelens meer dan woorden. 
Wij w 'en onze moeder in heriMering houden als een 
zorgzame vrouw, die in de omstand·gheden van haar 
leven een sterke persoonlijkheid uitstraalde. Sterk was 
ze en ze kon ook, toen het moest, zorgzaam en liefdevol 
leiding geven en tegelijk ruimte laten voor ieder door 
haar humor, waarbij wij haar veelbetekenende knipoog 
niet vergeten. Al vroeg leerde ze, na het overlijden van 
haar moeder verantwoordelijkheid te dragen. En dat 
besef heeft haar nooit meer verlaten. Zij was een rots in 
de b<anding en een lichtend voorbeeld voor haar 

kinderen en een lieve meelevende oma, van wie 
iedereen veel hield. Ze genoot erg veel van haar 
achterkleinkinderen. Ze had geen moeite met ver
anderende franje 1n kerk en samenleving. Wat écht was, 
bleef wel onveranderd. Z~ was tevreden met wat ze had 
en kon en stond zó positief in het leven, dat ze alt11d nog 
gelukkig was met wat overbleef. Bij dit a!les is haar groot 
en bowust, persoonhJk geloof haar tot houvast en 
leidraad geweest. Ze heeft een gezegende leeftijd 
bereikt en de vreugde van de oude dag genoten. Moeder 
is gesterkt door de H. Ziekenzalving. Langzamerhand is 
haar levenskaarsje opgebrand. Z11 1s in vrede en in 
gelovige overgave aan God overleden op 15mei1992 in 
de leeftijd van 91 jaar in haar eigen kamer in Huize 
Hooghagen in Hengelo (0.). In groot geloof en 
vertrouwen op God hebben WiJ Hem gedankt voor naar 
persoonlijkheid en menselijkheid in de H. 
Eucharistieviering bij haar uitvaart in de paroch1eker'i< 
van Onze Lieve Vrouw te Hengelo (0.) op 20 mei 1992. 
Daarna hebben WIJ in een cremaliepechtigheid te 
Usselo voorgoed afscheid van haar genomen in dit 
leven. Zij is klaar en wiJ gaan verder. 

Wij danken u voor uw meeleven met moeder, vooral 
tijdens haar laatste levensperiode. Wij hopen, dat ook u 
een fijne herinnering aan haar bewaart. 

De kinderen. 


