
Gedenk in dankbaarheid 

Sinle Vollenbroek 

Geboren te Lonneker op15 december 1918. 
Na een welbesteed leven, vol overgave aan 
God en gasterk1 door het H. Sacrament der 
zieken in vrede over1eden te Enschede op 
16 mei 1994. 
Na een plechtige Eucharistieviering in de 
kapel van 't Dr. Ariênstehuis hebben wij op 
19 mei haar lichaam ter ruste gelegd op de 
Westerbegraafplaats aldaar. 
Een edel mens is van ons heengegaan! 
Heel hard heeft zij gewerk1, eerst in de 
confectie en later vele jaren in het zieken
huis, terwijl zij tegelijk haar ouders tot hun 
dood verzorgd heeft. 
Beproevingen en teleurstellingen bleven 
h_aar niet.~espaard. Maar hoe gelukkig was 
ZIJ toen ZIJ na de beêindiging van haar werk
zaamheden in "de Stadsmaten• een aan
leunwoning kreeg van 't Dr. Ariënstehuis. 
Ze had iets voor zichzélf om er te wonen. 
Daar kon zij haar familie ontvangen, bij wie 
zij zich zo betrokken voelde. 

Maar ook anderen wisten haar daar te 
vinden. Zonder het zelf te beseffen straalde 
zij iets uit naar anderen.Door haar eenvoud. 
En omdat zij iemand was met een diep 
innerlijk leven. 
Geen klacht kwam over haar lippen toen ze 
ern~tig ziek werd. Ze bleef er enkel op 
gericht om God ten einde toe trouw te zijn. 
Zich altijd spiegelend aan haar hemelse 
Moeder: Maria! 
Haar grootste vreugde was het op bede
vaart te gaan: naar Lourdes, Banneux of 
Kevelaer. Dáár bij Maria vond zij telkens 
troost en kracht om haar hele leven te 
blijven zien als een pelgrimstocht naar God. 
Dankbaar voor hen, die haar terzijde ston
den heeft zij biddend en hunkerend uitge
zien naar de grote ontmoeting met haar 
Schepper. "Heer God en Vader: wij danken 
U voor alles wat zij ons heeft vóórgeleefd 
door haar zorg, haar lijden en haar geloof. 
Moeder Maria: in U had zij een grenzeloos 
vertrouwen. Leid haar nu binnen in de 
eeuwige vreugde van Uw Zoon.• 
Uit dankbaarheid voor uw zorg en medele
ven en ter gedachtenis aan (tante) Sinie. 

De familie 




