


In liefde gedenken wij 

Frank Asbroek 

Frank is geboren op 22 augustus 1963 te Beckum, en 
is op 28 september 2001 van ons heengegaan. Op 
3 oktober hebben we hem, na een viering in de paro
chiekerk H. Blasius te Beckum begeleid naar zijn laat
ste rustplaats op het parochiële kerkhof te Beckum. 
Hij is, als tweede kind, geboren in een gezin van zes 
kinderen en groeide op aan de Sluitersdijk 40 te 
Beckum. Na de lagere school ging hij naar de Mavo, 
maar al snel bleek dat hij over kon naar de Havo. Na 
zijn dienstjaren en werkzaam te zijn geweest in ver
schillende bedrijfstakken, heeft hij zijn draai als calcu
lator bij Alkondor in Hengelo gevonden. 
Al vroeg bleek dat de motor zijn grootste hobby was, 
ontelbare uren heeft hij gewerkt aan de bouw van zijn 
droommotor. Frank mocht graag met de motor en zijn 
kameraden ritten maken, liefst met hoge snelheden. 
Frank was iemand die zijn eigen weg volgde, en din
gen deed op zijn eigen manier. Hij had een eigen ster
ke mening en bleef daar dan ook achter staan. Hij 
was iemand die van eenvoud hield, vaak kort en bon
dig was en hij hield niet van lange verhalen. 
In 1997 is Frank gaan samenwonen met Chantal aan 
de Rondeelweg 32 in Haaksbergen en in 1999 zijn ze 
getrouwd met vele mooie plannen voor de toekomst. 
Jaren lang stond Frank ingeschreven voor grond voor 
het bouwen van een eigen huis in Beckum. Dit huis 

heeft hij zelf ontworpen want ook dit moest, net als 
alles, perfect zijn. Tot het laatst toe heeft hij alles gere
geld, zelfs de meubels zijn uitgezocht. 
Frank zag er altijd verzorgd uit, en stelde dat ook van 
anderen zeer op prijs .. Hij kwam altijd op tijd en hield 
zich aan afspraken. 
Toen hij een jaar geleden te horen kreeg dat de artsen 
hem maar weinig kans gaven om te genezen, gaf hij 
duidelijk aan dat hij het leven zomaar niet op zou 
geven. Frank heeft een jaar lang gevochten en gestre
den voor zijn leven om bij ons te blijven, hoe ziek hij 
ook sonis was. In zijn ziek zijn bleef hij zichzelf en 
wi lde van anderen geen medelijden, hij bleef opti
mistisch. Zijn familieleden en met name Chantal, kre
gen kracht van Frank. Mede hierdoor heeft Chantal 
hem tot het laatst toe, met veel liefde kunnen verzor
gen. Op de laatste middag van zijn leven, hebben we 
heel bewust afscheid van hem kunnen nemen, en 
opnieuw was het Frank die ons de kracht gaf. 
Hoe moeilijk het ook is en het voor ons zal worden, 
dat hij nu die rust mag krijgen die hij zo verdiende. 

Als leven lijden wordt 
is rusten goed. 

Voor uw blijk van medeleven tijdens zijn ziekte en na 
het overlijden van Frank zeggen wij u heel hartelijk 
dank. 

Chantal Ottink 
Familie Asbroek, Familie Ottink 


