


In dankbare herinnering aan: 

GERHARDUS ALBERTUS ASBROEK 

Sinds 1993 weduwnaar van 
Grada Asbroek - Lenderink. 

Hij werd geboren op 15 april 1923 te Lonneker. 
Hij overleed op 12 november 2002 

In Verpleeghuis St. Elisabeth te Delden, 
na voorzien te zijn van het H. Sacrament der Zieken. 

Op 1 november 2002 vond zijn uitvaart plaats in de 
Marcellir.uskerk te Boekelo en werd hij daarna te 

ruste gelegd op het kerkhof aldaar. 

Pa was een eenvoudig, gesloten en gelovig mens. 
Hij was een mens van regelmaat en, mede door zijn 
suikerziekte, ging hij zijn boekje nooit te buiten. 
Hij had maar één doel voor ogen: werken. Hij hielp 
de kinderen en verdere familie aan het bouwen van 
een huis, vele uren nog 's avonds na zijn werk was 
ma hierdoor vaak alleen en moest zij zich alleen om 
ons bekommeren. Verder voelde hij zich sterk 
verantwoordelijk voor het boerenwerk bij ons thuis 
(zijn ouderlijk huis). 
Hij zei altijd: 
"Aj dool as 'n aander, geel 'toe ok as 'n aander. 
Hij had zo z'n sterke principes en hield sterk vast 
aan het oude. 
Dit was niet altijd gemakkelijk. 

Vaak was hij te vinden in de schuur; bezig met hout. 
Negen jaar geleden kwam er een grote leegte voor 
hem, doordat ma plotseling overleed. Hij kon zich 
moeilijk uiten, vooral de eerste weken. Daarna reed hij 
heel vaak met zijn auto erop uit om de stilte, die leegte 
thuis, te ontlopen. 
Vele windmolentjes en duiventillen heeft hij gemaakt. 
Tevens het erf en de tuin hield hij graag correct. 
Ook toen het lopen moeilijker werd, ging hij met zijn 
rollator, de schoffel en de hark erbij aan het werk, met 
alle valgevaar van dien. 
Het niet meer mogen rijden in zijn auto was een hele 
strop en hij raakte steeds meer geïsoleerd. De TV en 
de krant waren noodgedwongen zijn tijdverdrijf. 
Altijd probeerden Harry en Jacqueline hem zo goed als 
mogelijk te helpen. Vooral de laatste weken thuis waren 
intensief en zwaar om het pa zo leefbar mogelijk te 
maken. Het afscheid moeten nemen van zijn dierbare 
plek viel hem zwaar en moeilijk te accepteren. Het was 
voor ons een goed gevoel dat hij, omringt door ons 
allen, rustig van ons is heengegaan. 

Paen Opa, 
bedankt voor alles wat je voor ons hebt gedaan. 

Mogen we jou liefdevol blijven herinneren. 

Voor uw belangstelling_ en medeleven tijdens het leven 
en bij het overlijden van onze Vader en Opa, zeggen wij 
u onze hartelijke dank. 

Kinderen en kleinkinderen 


