
Dankbaar blijven wij gedenken 

HERMAN WITBREUK 
weduwnaar van 

JOHANNA MARIA 
HUTIENHUIS OP BEVERS. 

Hij werd geboren te Lonneker op 
21 maart 1900. - Toch nog onverwacht 

is hij, gesterkt door de Zalving der 
zieken, in de Heer overleden, op 

27 april 1991 . Op donderdag 2 mei 
hebben wij, in een gezongen Uitvaart 
in de Mariakerk te Enschede, biddend 

afscheid van hem genomen. 
Vervolgens hebben wij zijn lichaam 
toevertrouwd aan de aarde op de 

Oosterbegraafplaats. bij zijn 4 jaar 
geleden overleden echtgenote. 

t 
Zijn toch nog onverwachte sterven 

laat bij de kinderen en kleinkinderen 
een lege plaats achter. Sinds de dood 
van moeder, ervoer hij het leven als 
zinloos. - De kinderen waren op de 
plaats. - Met grote inzet heeft hij 
geruime tijd moeder verzorgd. 

Dat was voor hem een dagtaak. 

Zolang zijn lichamelijke conditie 
dat toeliet heeft hij, van vroeg tot 
laat, gezwoegd en geploeterd. 
Zijn kleine boerderijtje vroeg de nodi
ge tijd en het verheugde hem, dat het 
werd voortgezet. Zijn kinderen zou
den het beter hebben. 

Hij was emotioneel en had sterk 
behoefte aan menselijk contact. 
Het praten over eigen gevoelens 
deed hij niet vaak. 
Bij problemen kon je als kind, altijd 
op hem rekenen. 
Naar mate zijn leeftijd voortschreed 
namen zijn opvattingen en standpun
ten, ook m.b.t. mensen, steeds vas
tere vormen aan. 

Met steun van de kinderen kon hij 
toch nog 2 jaar in zijn huis blijven 
wonen. Daarna was permanente ver
pleging in 't Kleijne Vaert, noodzake
lijk. Hoewel het krijgen van geestelijl< 
contact afnam en ook van dag tot 
dag wisselde, wist hij bezoek te 
waarderen. 
In onze gedachten blijft vaders inzet 
een sterke voorbeeld-funktie houden. 
Pa, voor alles bedankt ... 
Wij zullen je nooit vergeten. 

z.o.z. 



Wij vertrouwen er op, dat God hem 
zijn verdiende rust, eeuwige vrede 
en vreugde zal schenken. 

Voor de vele blijken van medeleven 
tijdens de ziekte en na het overlijden 
van onze zorgzame vader en opa. 
zijn wij U zeer dankbaar. Het was 
voor ons een grote steun. 

Fam. WITBREUK 

Enschede, 2 mei 1991 . 
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Dank, goede vrienden, voor al het mooie 
dat wij samen beleefd hebben. 




