


In liefde en met dierbare herinnering 
nemen we afscheid van 

Johannes Gerhardus Hendrikus Asbroek 

weduwnaar van 
Grada Geziena Theresia Broekhuis 

Hij werd op 24 juli 1926 geboren te Hengelo en overleed in de 
directe nabijheid van ons in het licht van de ochtendzon op Eerste 
Pinksterdag 27 mei 2012 te Hengelo. 
Na de gezongen uitvaartviering op 31 mei in de St. Plechelmuskerk 
te Deurningen hebben we hem te ruste gelegd naast moeder op het 
RK kerkhof aldaar. 

Vader groeide op als enig kind. Hij heeft een gelukkige jeugd gehad. 
Na de oorlog ging hij werken in het gemeentehuis van Weerselo. 
Na enige jaren maakte hij de overstap naar HEEMAF in Hengelo. 
De salarisadministratie was zijn domein. Eind jaren 40 ontmoette hij 
moeder en ze trouwden op 26 augustus 1953. Uit dit huwelijk zijn 
6 dochters geboren. Veel verdriet hebben ze gehad om het overlijden 
van hun derde kindje. Samen met moeder heeft hij ons een warme 
en geborgen jeugd geboden en ons de waarde van respect voor 
andermans gedrag en opvattingen bijgebracht Veel zorg heeft vader 
gehad om de gezondheid van moeder. Zeker de periode dat moeder 
langdurig in het ziekenhuis lag , was zwaar voor hem. 
Zijn inzet als vrijwilliger voor de gemeenschap stond voorop. 
Vader zat in allerlei besturen van verenigingen en stichtingen. O.a. 
de Fancy Fair Deurningen en de Katholieke Arbeidersbond (KB). 
Na een vraag van de KB heeft hij later een spaarbankvestiging in 
Deurningen opgezet, de CVB Bank. Het kantoor was gevestigd aan 
huis in de woonkamer. De klanten wachtten in de keuken en 
dronken een kop koffie mee. Later ging het gehele bankgebeuren 
naar het voormalig woongedeelte van opa en oma. Het 40-jarig 
jubileum van de CVB Bank heeft hij samen met moeder mogen 
beleven . 

Tevens was vader 40 jaar lang penningmeester bij de Fancy Fair 
Deurningen. Geen zomer werd overgeslagen. 
Vader was een heel lieve trotse opa voor al zijn kleinkinderen en 
zijn eerste achterkleinkind, waarvan hij trots iedereen de foto's liet 
zien . Met de jongste kleinkinderen werden spelletjes gedaan. Voor 
de oudere kleinkinderen was de aandacht gericht op het wel en 
wee op school. Alle kleinkinderen werden steevast verwend met 
lekker drinken, koek en snoep, maar vooral ook ijs. Opa lustte wel 
een ijsje, maar alleen als een ander ook wat nam. Dit heeft hij tot het 
laatst toe volgehouden. 

De laatste jaren werden voor hem steeds moeilijker. Naast het 
grote verdriet om het overlijden van moeder, kampte hij in 
toenemende mate met zijn geheugenproblemen. Hierdoor werd hij 
tot zijn grote verdriet en frustratie in toenemende mate afhankelijk 
van begeleiding en later de zorg van anderen. Uiteindelijk heeft hij 
dit kunnen accepteren en kon hij genieten van alle hulp en aandacht 
die hij kreeg . 

Lieve vader en opa , 

Bedankt voor alle liefde, zorg , aandacht en wijze raad. Je hebt ons 
vele mooie momenten en nu herinneringen geschonken. We hopen 
dat je samen met moeder en oma trots vanuit de hemel op ons neer 
zult kijken . 

Lieve vader en opa rust zacht 
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind. 

Voor al uw blijken van medeleven, 
willen wij u hartelijk bedanken. 

De familie 


