


Ter herinnering aan 

Ad aAsbreuk - Beerlage 
* 23 juni 1921 t 4 maart 2007 

"Zorg voor anderen· dat kenmerkte het leven 
van Ada Asbreuk - Beerlage. Het gezm 
Beerlage telde negen kinderen v1er meiSJes 
en vijf jongens Ada heeft op JOnge leeftiJd 
haar ongeneeslijk zieke moeder verzorgd. 
Toen haar moeder op 54 1ange leeftiJd stierf 
had z ij de zorg voor haar verstandeliJk 
gehandicapte zusje Teneke Na deze penode 
heeft ze samen met haar zus Dora in de 
verpleging gewerkt 
Op 19 juli 1960 trouwde ze met Jan As breuk 
Met hem heeft ze 25 gelukkige Jaren gekend. 
Helaas is hun huwelijk kinderloos gebleven 
Om deze leemte in te vullen kwamen vele 
neefjes en nichtJes logeren en gunde ze vele 
buitenlandse kinderen een fijne vakantie bij 
hun thuis in Hengelo. 
In Hengelo heeft ze als vrijwilligster in het 
bejaardenhuis gewerkt. Ook hier bleek haar 
warme belangstelling voor de medemens. 
Ze heeft samen met Jan, haar zussen en 
zwagers heel wat fietstochtjes door het 
Twentse land gemaakt. De verJaardagen met 
de familie werden uitbundig gevierd, de drie 
Moortjes samen op de bank. 

Ook heeft ze veel gereisd en vakantie gevierd 
in vele landen, hierover kon ze enthousiast 
vertellen. 
Na de dood van Jan op 9 augustus 1985, 1s 
ze in mei 1987 verhuisd naar Oldenzaal, haar 
geboorteplaats. Daar geng ze wonen op de 
Walgaarden, dichtbij haar zus S1en 
In 1995 kwam ook haar zus Dora op de 
Walgaarden wonen en waren "de MoortJes" 
weer compleet. 
Ada was altijd actief: gym, volksdansen, 
sjoelen en kaarten. Na de plotselinge dood 
van haar zus Sien in december 2001 , zat ze 
meer thuis en werd haar cond1t1e mender Ze 
was erg blij dat ze haar zus Dora nog had. 
Ze hadden veel aan elkaar. 
Na buikklachten werd ze op 26 januan opge
nomen in het MST te Enschede, waar ze op 
6 februari te horen kreeg dat zij ongeneeslijk 
ziek was. 
Ze werd overgebracht naar het Hosplee Holos 
te Oldenzaal waar ze liefdevol verzorgd en 
verpleegd werd. Dinsdag 20 februari heeft 
ze, in het bijzijn van haar familie het Sacrament 
van de Zieken ontvangen. Op zondag 4 maart 
is ze rustig ingeslapen. 

Namens de familie dank ik U hartelijk voor Uw 
belangstelling. 

D. Strooiman - Beerlage 


