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Het WAAROM je heenging 

is nooit te begrijpen 
Het WAARVOOR je leefde weet je meteen 

Zo'n GROTE man, papa en opa 
wenst zich toch iedereen .... 

Bedankt voor al het moois 
wat je tijdens je leven 

aan ons voor ALTIJD hebt meegegeven. 

Bedroefd, maar dankbaar voor alle liefde aan ons ge
geven nemen we afscheid van mijn lieve zorgzame 
man, onze onvergetelijke pa en opa 

NICO ASBROEK 

echtgenoot van Grada Asbroek - Damveld 

Nico werd geboren op 6 december 1927 en is, na 
voorzien te zijn van het Sacrament der Zieken over
leden op donderdag 28 september 1995. Wij namen 
afscheid van hem tijdens de Eucharistieviering op 
dinsdag 3 oktober 1995 in de kerk van de H. Blasius 
te Beckum, waarna de crematie te Usselo heeft 
plaatsgevonden. 

Nico, geboren In een gezin van zes kinderen, bleef 
op de boerderij bij zijn ouders wonen nadat hij op 
25 mei 1955 in het huwelijk trad met Grada Damveld . 
Hun huwelijk werd gezegend met vier kinderen, drie 
dochters en een zoon. Naast het werk op de boerde
rij had hij er een melkrit bij en toen dit werk en de 
zorgen om de boerderij, om opa en oma en de kinde
ren afnamen kregen Nico en Grada tijd om op vakan
tie te gaan. Nico was heel gelukkig dat zijn kinderen 
hun eigen stekje hadden gevonden en hij was bij
zonder gesteld op de kinderen van Ludwig en Marian 
die naast Nico en Grada wonen. Meerdere keren per 
dag keken ze even om het hoekje bij opa en oma. 
Nico was een natuurmens die graag in zijn eentje de 
natuur Introk, even een wandeling in het bos maakte, 
genoot van de stilte om zich heen. De laatste Jaren 
zat Grada vaak bij hem, dichtbij de paardenstal . Daar 
lag zijn hart, paarden waren zijn lust en zijn leven ; 
hij bracht er vele uren door. Trots was hij als zijn 
dochter Nicole weer een winstpunt had behaald op 
een concours en ze zijn dan ook heel vaak samen 
op pad geweest. 

Nico is ook jaren bestuursl id geweest van de Ned. 
Boerenjagersvereniging waar hij veel vrienden aan 
heeft overgehouden. Ook heeft hij zich jarenlang op 
zeer verdienstelijke wijze ingezet voor de ouderen en 
mindervaliden uit Beckum, Bentelo en Hengevelde 
als voorzitter van de werksoos. Menige woensdag
middag was hij in " de Pol " te Bentelo te vinden. 

Uit de verhalen van de kinderen blijkt dat hun pa een 
man met een geweldig sterk karakter was en met 
een duidelijke eigen wil en mening. Zijn ja was ja 
en zijn nee was nee. 

In de week voor zijn operatie heeft hij alles tot in 
details met de kinderen besproken en ook daarna 
hebben de kinderen altijd in openheid met hun pa 
kunnen spreken . 

Zijn grootste zorg was niet zichzelf maar Grada, zijn 
vrouw, en hij heeft alles zo geregeld dat zij verzorgd 
zou achterblijven. 25 mei j .l. herdachten Nico en 
Grada hun 40-jarig huwelijk, een mijlpaal waar Nico 
bewust naar toe heeft geleefd. Hij was toen al aan 
het eind van zijn krachten en de kinderen denken dat 
Nico voor zichzelf op deze dag in " het Proggiehoes" 
al van veel mensen afscheid heeft genomen. De kin
deren heeft hij op het hart gedrukt bij elkaar te 
blijven , en er te zijn voor hun kinderen, hij zei dan 
,.het leven gaat verder, je moet niet te lang terug
kijken" . 

Dat we nu voorgoed afscheid moeten nemen van een 
lieve man, pa en opa is nog moeil ijk te begrijpen, 
maar met zijn uitspraak "sterven Is vrede" en zijn 
levenswijze als voorbeeld zullen wij elkaar en vooral 
ma tol steun proberen te zijn . 

Wij geloven dat zijn leven goed is geweest en be
danken Nico als lieve man, pa en opa voor al het 
goede dat hij voor ons heeft gedaan en bij het ver
driet om zijn heengaan zeggen we ook dat het goed 
is en we vertrouwen erop dat de Heer van alle leven 
hem opgenomen heeft in Zijn eeuwig geluk en dat 
hij beloond wordt voor het vele goede aan ons allen 
gedaan. 

Allen die veel voor mijn lieve man, onze pa en opa 
hebben betekend en die ons tot steun en hulp waren 
zeggen we heel hartelijk dank. 

Grada Asbroek - Damveld 
Kinderen en kleinkinderen 


