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Dankbaar denken wij aan 

HENK ASBROEK 
Henk werd geboren op 7 februari 1959 te 
Beckum. Na een langdurige ziekte en lijden 
is hij, toch nog onverwacht, gestorven op 
20 maart 1978. Voor het laatst hadden we 
hem in ons midden op Witte Donderdag, 
23 maart, tijdens de eucharistieviering in de 
kerk van de H. Blasius te Beckum. Zijn 
vrienden hebben hem samen met ons na 
deze viering naar zijn laatste rustplaats be
geleid op het r.k. kerkhof. 

Al zagen wij allen het ogenblik op ons af
komen, dat wij van onze Henk afscheid zou
den moeten nemen, toch kwam voor ons zijn 
dood nog onverwachts. Wij kunnen ons haast 
niet voorstellen, dat zo'n jong leven zo ge
sloopt kan worden. Een goed jaar hebben 
wij er mee geleefd en alleen Henk weet wat 
hij zelf geleden heeft, want hij klaagde nooit. 
Hij bleef plannen maken voor de toekomst. 

Nu hij uit zijn lijden verlost is, denken we 
vol dankbaarheid aan hem terug. We kennen 
hem als een zorgzame jongen, die altijd 
klaar wilde staan. Hij kon niet zien dat 
iemand of iets kwaad aangedaan werd. In 
zijn ziekte heeft hij steun gezocht in het 
gebed, vooral in het kruis : vlak voor zijn 

dood maakte hij vaak het kruisteken, a lsof 
hij het kruis van zijn Heer tot zijn kruis wi lde 
maken. 

Henk was dankbaar voor alles wat men voor 
hem deed : de voortdurende zorg van zijn 
vader en moeder; blij was hij met het be
zoek van zijn vele vrienden. Wij allen zijn 
blij dat God hem gespaard heeft voor nog 
groter lijden. We troosten elkaar met de ge
dachten : op Palmzondag werd Jezus inge
haald in Jeruzalem ; nu zal Hij Henk inhalen 
in zijn hemels Jeruzalem. Al was zijn leven 
menselijkerwijs maar kort, het was af en kost
baar voor zijn familie en vrienden. Wij ge
loven dat de toekomst van Henk nu voor al
tijd bij God ligt ; dat hij met Jezus Christus 
mag verrijzen, omdat hij Zijn kruis heeft mee
gedragen. 

Henk, lieve zoon, lieve broer, leef voor altijd 
met ons. Wees gelukkig bij God. 

Allen die tijdens de ziekte van Henk en de 
laatste dagen ons tot steun zijn geweest, 
zeggen wij van harte dank. 

Fam. Asbroek-ter Braak. 


