
~ehoed mij, Heer 

want Gij zijt 
mijn behoud 



Ter dankbare herinnering aan 

Gerrit Johannus Asbroek 
echtgenoot van 

HENDRICA HERMINA TEN THIJE 

Hij werd geboren te Enter op 31 juli 
1929. Geheel onverwacht is hij 18 maart 
1976 in de Heer over:eden. Zijn lichaam, 
de blijde dag der Opstanding verwach-

• - '< tend, werd 22 maart d.o.v. op het r.k. 
kerkhof te Enter te rusten gelegd. 

Bij dit plotsel inge heengaan staan we 
weer voor de vraag : Waarom wordt 
een jonge vader weggenomen van zijn 
vrouw en kinderen? Als kleine mens 
proberen we dan Gods bedoelingen te 
achterhalen. Maar we krijgen geen ant
woord. Alleen kunnen we vaststellen, 
dat de woorden van Christus een echte, 
maar harde levenswaarheid bevatten: 
"Weest waakzaam, want gij kent dag 
noch uur, waarop de Heer komt". 
Goede God, wij vinden het zo moeilijk 
om dit sterven te aanvaarden. Zo on
verwacht hebt U deze jonge vader tot 
U genomen, weg van zijn vrouw en 
kinderen, die hem zo lief waren en zo 
van hem hielden. Uw wegen zijn on
naspeurlijk, Heer. En toch willen wij 

blijven geloven dat U een God van 
liefde bent. De mens wikt, maar U be
schikt. Wij kunnen en mogen niet 
anders dan met geloof aanvaarden, 
dat volgens Uw plannen de levensop
dracht van Gerrit hier op aarde ver
vuld is. En daarom willen wij afscheid 
van hem nemen in het volle vertrouwen, 
dat hij naar een beter leven is over
gegaan . 
Goede God, geef ons allen , maar in 
het bijzonder zijn vrouw en kinderen , 
de kracht om te kunnen bidden : ,,Heer, 
Uw wil geschiede op aarde, zoals in 
de hemel". Geef ons het geloof om 
Uw beschikking te aanvaarden, en de 
moed om door te gaan. 

Onze Vader. - Wees Gegroet. 
Moge hij rusten in vrede. 

DANKBETUIGING 

Voor uw medeleven na het overlijden 
van mijn lieve man en onze zorgzame 
vader, willen wij u hartelijk danken. 

Hendrica Asbroek - ten Thije 
Mirjam, Leo, Frank, Marga 

Enter, maart 1976 


