
1- Dank, goede vrienden, voor al het mooie 
dat wij samen beleefd hebben. 



Ter dankbare herinnering aan 

HENDRIKUS JOHANNES 
ASBROEK 

Weduwnaar van Berendina Geertruida 
Sat ink 

Geboren 3 maart 1894 te Boeke lo is hij 
13 augustus 1987 overleden te Oele. 
Na een plechtige Eucharistieviering in 
de parochiekerk van de H. Blasius te 
Beckum hebben wi j zijn lichaam begraven 
op het R.K. kerkhof aldaar op 18 augustus 
d.o.v. 

Telkens worden wij er aan herinnerd dat 
wij op aarde geen blijvende woonplaats 
hebben en dat ons leven uitloopt op de 
dood. De dood die voor ons geen einde 
betekent, maar de overgang naar . een 
nieuw begin. 

Een goed en liefdevol mens is van ons 
heengegaan , een man vergrijsd door de 
jaren, en die ondanks zijn hoge leeftijd 
moeilijk van deze aarde heeft kunnen 
scheiden . 

Hij was een eenvoudig en eer lijk mens 
in woord en daad, die samen met moeder 
heeft gewerkt voor zijn gezin en voor de 
kinderen die hun waren toevertrouwd. 

Hij hie ld van een rustig leven en was 
huiselijk van aard. Geregeld trok hij zich 
terug om de rozenkrans te bidden. 

Tijdens zijn leven heeft hij vaak afscheid 
moeten nemen van veel familie en 
vrienden . 
Elke donderdagmiddag kwam zijn vr iend 
en konden ze uren praten over de. tijd 
van toen . • · 
Zijn interesse ging ook uit naar alles wat 
er in de wereld gebeurde, de krant werd 
gelezen van a tot z, en hij verdiepte zich 
graag in de politiek . 
Veel tijd en zorg besteedde hij aan zijn 
kippen en aan het werk in de moestuin. 
Wanneer hij zich niet met woorden kon 
uiten, bedankte hij met een knipoog. 

We zullen hem zo missen in vele kleine 
dingen. 
In dankbare herinnering zal hij bij ons 
blijven . We zu llen ons troosten met de 
gedachte dat God je nu zal be lonen en 
rust mag geven. 

Allen die veel betekend hebben voor 
onze vader en opa, en die de laa tste 
tijd met ons meegeleefd hebben en ons 
tot steun waren, zeggen wij oprecht dank. 

Fam. Asbroek. 


