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Wil in uw gebed gedenken 

HERMANJOHANNESVOLLENBROEK 

echtgenoot van 

Berendina Johanna Klein Rot 

weduwnaar van 
Johanna Elisabeth Mulder 

Hij werd geboren te Hasselo (Gem. Weerselo) 
op 29 september 1902 en overleed plotseling, 
nog gesterkt door het Sacrament van de Zieken 
zalving, in het Ziekenhuis "Stadsmaten" te 
Enschede op 25 augustus 1982. Hij werd be
graven op het parochiële kerkhof te Deurningen 
op 28 augustus 1982. 

Op de morgen van de dag dat hij door een ver
keersongeluk plotseling uit het aardse leven 
werd weggenomen, had hij in de Heilige Mis de 
woorden gehoord : "Gelukkig de dienaar die de 
Heer bij zijn komst wakende zal vinden." 
Hij had de Heilige communie ontvangen en met 
de Kerk gebeden : "Almachtige eeuwige God, 
Vader van alle vertroosting en vrede, laat ons 
door het sacrament van uw eniggeboren Zoon 
het onderpand ontvangen van het eeuwig heil." 

Zijn dood was de dood van een waarlijk gelo
vige mens. Maar hoe graag zou hij met zijn 
echtgenote, zijn kinderen en kleinkinderen, zijn 
tachtigste verjaardag gevierd hebben, in dank
baarheid voor de goede en gelukkige jaren die 
zij met elkaar hadden mogen beleven; maar het 
zou ook de dag zijn met de herinnering aan 
droeve en moeilijke jaren na de dood van zijn 
eerste echtgenote en het verlies van twee van 
zijn kinderen. 
Alwfe hem gekend heeft, herinnert zich zijn op
gewektheid en optimisme die hem in staat stel
den ook voor zijn kleinkinderen nog een speel
kameraad te zijn, Met bewonderenswaardige 
moed en volharding oefende hij om mobiel te 
kunnen blijven en hij genoot van de mogelijk
heden om met zijn generatie In contact te bil] · 
ven. Als lid van de St.-Vincentiusverenlglng 
kon hij op een bijzondere manier de kerkge
meenschap van dienst zijn. 
laten wij in dankbaarheid voor hem bidden tot 
Maria van KeveJaer, de Troosteres van de be
droefden, dat zij ook nu zijn voorspreekster 
mag zijn . 

Voor uw deelneming na het plotseling overlij 
den van mijn man, onze vader en grootvader be 
tuigen wij onze hartelijke dank . 

B.J, Vollenbroek-KJein Rot 
kinderen en kleinkinderen 


