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In dankbare herinnering aan 

Leonardus Gerhardus Asbroek 
echtgenoot van Ma rietje Schollen 

Hij werd geboren op 6 november 1929 te Lonneker. 
,-'", Hij overleed op 9 oktober 2004 te Hengelo na 

voorzien te zijn van het Heilig Sacrament der Zieken. 

Op donderdag 14 oktober 2004 vond zijn uitvaart 
plaats in de H. Blasiuskerk te Beckum en werd hij 
daarna te ruste gelegd op het kerkhof aldaar. Vader 
kwam uit een hecht gezin van tien kinderen 
woonachtig te Boekelo waar hij tot zijn vijftiende 
levensjaar heeft gewoond. Vanaf die tijd tot aan hun 
huwelijk is hij als inwonende boerenknecht werkzaam 
geweest. Hun huwelijk werd gezegend met twee 
kinderen. Samen met Ma rietje zorgde hij ervoor dat 
de dochters niets te kort kwamen. 

We zullen hem blijven herinneren als een lieve zorg
zame man , vader en opa, die trots was op zijn 
kinderen en kleinkinderen, en die zich met hart en ziel 
voor hen inzette. Daarnaast had hij een grote liefde 
voor de natuur en dieren die daarin voorkwamen. Dit 
kwam ook tot uiting in het fokvarkensbedrijf dat hij 
samen met zijn vrouw uitoefende naast zijn werk
zaamheden op het verpleegstersflat en daarvoor op 
de melkfabriek te Boekelo. 

In de schaarse vrije uren die ze samen hadden 
trokken ze erop uit met paard en wagen . Eerst alleen 
met de kinderen maar later ook met de kleinkinderen, 
waar niet alleen hij maar ook kinderen en 
kleinkinderen van genoten. De laatste jaren werden 
gekenmerkt door verminderde gezondheid. Elke keer 
krabbelde hij echter weer overeind, maar moest 
conditioneel wel inleveren. Dit was iets waar hij veel 
moeite mee had. 

Een maand geleden werd hij opgenomen in het 
ziekenhuis, hier hoopte hij op verbetering. Ondanks grote 
lichamelijke beperkingen was hij gezond van geest en 
had tot het einde moed op verbetering. 

Zwaar werden de dagen en lang duurde de nacht. Hoe 
moeilijk is het vechten bij ontbreken van kracht. 
Ik heb de berg beklommen die jullie nog moeten gaan. 
Huil daarom niet geliefden, ik ben in vrede gegaan. 

Voor uw belangstelling en medeleven die wij mochten 
ondervinden tijdens zijn ziekte en na het overlijden 
van mijn man, onze vader en opa, zeggen wij u harte
lijk dank. 

Marietje Asbroek-Scholten 
Herma en Benno 
Ruud, Lisette, Bas 
Silvy en Matthijs 
Sander 
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