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Spant u tot het uitmtr 
in om hoor he naume 
heur binnen te komen . 

Luc, 13, 24 



In dankbare herinnering aan 

Jan Asbroek 

Hij werd 21 december 1894 te Enter 
geboren en door de doop opgenomen in 
de gemeenschap van de H . Kerk. Op 
23 september 1926 verbond hij zich voor 
het leven met Aleida te Wierike. Na bij 
na 52 jaar in echtelijke liefde te hebben 

-.-"\ samengeleefd werd hij, gesterkt door 
het sacrament der zieken, van ons weg
genomen op 13 juli 1978. We hebben 
hem, na een gemeenschappelijke Eucha
ristieviering, op de 18e d.a.v. te rusten 
gelegd op het r.k. kerkhof te Enter. 

Dierbare man, vader en opa, 

Ook de sterkste moet eenmaal buigen 
als de dood zijn keuze heeft bepaald. 
Helaas werd u de laatste jaren door 
ziekte steeds meer van het gewone men
selijke onderlinge verkeer afgesloten. 
Toch hebt u dit grootmoedig weten te 
aanvaarden. U werd er niet opstandig 
of verbitterd onder, al hebt u allicht 
ook wel ogenblikken gehad dat het niet 
zo gemakkelijk was. Dank zij de goede 
verzorging van uw dochter hebt u ech-

ter het voorrecht gehad dat u altijd 
temidden van uw familiekring kon blij
ven en zo uw laatste jaren mocht door
brengen. Wij zijn u dankbaar voor al 
het goede waartoe u ons hebt aange
spoord en waarin u ons bent voorge
gaan. Moge de goede God· barmhartig 
zijn voor alles wat beter had gekund, 
want wie van ons zou zonder Zijn mild
heid staande kunnen blijven. Moge de 
eeuwige vrede, waarnaar wij allen uit
zi<;n, uw deel geworden zijn. 

H . Antonius, wees onze voorspraak. 

DANKBETUIGING 

Voor uw blijk van medeleven na het 
overlijden van mijn lieve man, onze 
zorgzame vader, groot- en overgroot
vader, betuigen wij onze oprechte dank. 

Enter, juli 1978 

A. Asbroek - te Wierike 
Kinderen, klein- en 

achterkleinkinderen 


