
In dankbare herinnering aan 

Johan Vollenbroek 

echtgenoot van Betsie Krabbe 

Hij werd op 9 mei 1922 in Weerselo geboren. Nog vrij 
onverwacht overleed hij in het ziekenhuis in Enschede 
op 12 mei 1996. Na de Uitvaart in de kerk van de 
Raphaêl-Exodusparochie, hebben we hem op 15 mei 
begraven op het R.K. Kerkhof aan de Deurninger
straat in Hengelo (Ov.). 

Je hebt verdriet om de leegte die hij achterlaat en 
tegelijk is er een gevoel van dankbaarheid. Verder lij
der lioeft niet meer. Het IS goed zo, na alles wat hij 
heeft doorstaan. 
Je k1Jkt terug op het vele goede van z11n leven. Zijn 
liefde en zorgzaamheid voor zijn vrouw Betsie en voor 
z11n kinderen. Hoe vol hij was van zijn kleinkinderen. 
ZiJn zorg en aandacht voor mensen blijkt ook uit ZiJn 
werk en uit de manier waarop hij deed. Hij was geen 
man om te werken met papieren, hij werkte het liefst 
met mensen. Hij leefde met hen mee en zette zich in 
om vanui: de samenleving de hand te reiken aan 
mersen met vragen en zorgen. Vanuit die instelling 
werkte hiJ bij de gemeente Weerselo, de Raad van 
Arbeid en het GAK. 

HIJ werd gewaardeerd om zijn sociale houding. Zijn 
rust en inspanning vond hij in de tuin en in de natuur. 
Dan nam hiJ afstand van alles wat op hem afkwam. 
Maar mensen vergelen, deed hij niet. Tot het laatst 
toe bleef hij belangstellend voor het wel en wee van 
anderen. 
Johan was een oprecht gelovig mens. Hoorde tot de 
trouwe vri]Wllhgersgroep vari zijn parochie, die hem 
bleef ,interesseren. Hij had wel eens moeite met een 
aantal dingen van deze tijd. Van de andere kant was 
hij open voor goede motieven en gunde hiJ anderen 
hun kijk op de dingen. Ook in dat opzicht was en bleef 
hij een open en ontvankeliJK mens. 
Z1Jn lijdensbeker is nu leeg. Bevrijd van menselijke 
pijn blijft hij over de grenzen van de dood heen met 
ons verbondera. Het ,,s als met het beeld van de graan
korrel. Hij sterft om te kunnen blijven leven, zegt het 
Evangelie. Dat mogen we geloven, in verbondenheid 
met elkaar Dat houdt het beeld van deze dierbare 
mens levend temidden van ons. 
Hij ruste 1n vrede. 

Voor uw belangstelling en medeleven, m welke vorm 
dan ook. wiHen wij U hartelijk danken. 

B. Vollenbroek-Krabbe 
Kinderen en kleinkinderen 




