


Een dankbare herinnering aan 

Hermina Maria Termijtelen 

weduwe van 
Antonius Herman Volmbroek 

Ze werd geboren op 9 januari 1912 en is 
overleden op 12 oktober 1994 in haar 
geboorteplaats Enschede. Wij hebben afscheid 
van moeder en oma genomen in een gezongen 
Uitvaart op 17 oktober d.a.v. en haar in een 
crematieplechtigheid te Usselo aan de Heer 
van alle Leven toevertrouwd. 

Na het vieren van het kosterjubileum van haar 
zoon Leo werd moeder erg ziek. Ze werd al na 
twee dagen opgenomen in het ziekenhuis. Hier 
werd het haar duidelijk dat ze alleen nog een 
kans had te overleven Indien ze een hele 
zware operatie zou ondergaan. Helder van 
geest gaf ze hiervoor haar toestemming, zich 
realiserend dat het ook het eind kon zijn. Toen 
ze op dinsdagmorgen 11 oktober te horen 
kreeg dat ze zonder machine moest door
ademen heeft ze dat tegen de verwachting in 
nog ruim 18 uren volgehouden. Eindelijk werd 
ze van haar pijnen ver1ost. De laatste jaren van 
haar leven zijn voor moeder niet de 
makkelijkste geweest. 

10 jaar geleden moest ze na een langdurig ziekbed 
afscheid nemen van haar geliefde man, onze vader 
en opa. Ondanks het feit dat ze al snel bij haar 
jongste zoon ging wonen, werd de eenzaamheid 
voor haar steeds groter. Ze werd keihard gecon
fronteerd met de veranderende maatschappij. Van 
haar kinderen en kleinkinderen gingen de meesten 
haar deur voorbij. Het deed haar pijn, ze had het 
niet verdiend. Toch was moeder in het gezin altijd 
de stimulerende kracht, gesteund door vader. Zij 
regelde veel zaken, wilde het zo goed mogelijk 
doen. Ze deed het vol overgave, het was haar 
aard. Haar openheid werd niet door iedereen in 
dank afgenomen. Toch zijn wij als kinderen haar 
veel dank verschuldigd. 

Het is voor moeder nu voorbij hier op aarde. 
"iedereen moet met zijn eigen pakje naar de 
markt", was haar lijfspreuk. Zij zal · zo was haar 
rotsvast geloof • op die markt haar man weer zien. 
Wij zijn er van overtuigd dat het al gebeurd is. 

HEER ONZE GOD, wij danken U voor deze fijne 
moeder en zorgzame oma. Zij rekent op Uw 
bannhartigheid. Neem haar op in Uw heer1ijkheid. 

Voor uw medeleven na het overlijden van onze 
moeder en oma, Hennlna Maria Volmbroek
Tennijtelen, danken wij u hartelijk. 
Het was een hele steun voor ons. 

Leo, Fons en Rita, Gennaine, Annand VOlmbroek 




