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Ter dankbare heronnerong aan 

Wilhelmus Johannes Antonius Brok 
sinds 15 juli 1973 weduwnaar van 

Berendins Josephlna Jannink 

Veder werd op 10 december 1902 in Hengelo ov 
geboren Na een welbesteed leven Is hiJ op 
22 mei 1985 plotseling overleden In ons ouder
liJk huls te Hengelo ov. Op 2S mei was zijn 
uitvaart on de 0 . L. Vrouwekerk. Daarna hebben 
we hem bU moeder te rusten gelegd op het 

r k kerkhof van Hengelo ov. 

Vader heeft zijn levensweg vo lbracht. Een weg 
van lief en leed, maar voorel van goedheld en 
dienstbaarheid. 
HIJ hield veel van moeder Na haar dood had 
hiJ nog maar éen wens· gauw weer bij haar te 
mogen zijn Maar ook voor ons gezon heeft hoJ 
zich helemaal gegeven. Wat heeft hoj voor ons 
gewerkt en gesjouwd! Ho; leefde met leder van 
ons mee en later ook met zijn kleinkinderen 
Het gezellogste vond hoj het als alle konderen 
en kleinkinderen om hem heen waren, zoals 
dat voor de laatste keer bij Zijn 80-ste verjaar
dag gebeurde. 
Ook voor zijn zaak, het aannemersbedrijf dat 
hU zelf gesticht had, leefde hU met hart en ziel. 
Zl;n werk was zijn hobby, met alle voor- en 
nadelen daarvan. 

Ook voor de gemeenschap heeft hij, sociaal
voelend als hij wes , zoch ongezet. Jarenlang was 
h!J secretaris van de Katholieke Aannemers
bond en van 1948 tot 1962 was hij lid ven de 
gemeenteraad. 
Hij trok zich de dingen van andere mensen erg 
aan en leefde intens mee met het verdroet van 
mensen dichtbiJ en veraf 
Maar het meest heeft hij geleefd voor God Hij 
leefde vanuit een diep geloof en beleefde dat 
trouw en konsekwent tot het einde toe Ho; 
vond er vee troost en kracht in b~ ziekte en 
verdroet. Voora de kerkmuziek sprak hem biJ· 
zonder aan. 
HIJ was vasthoudend ven aard, hield van tredi
toe . was goed op de hoogte van de noeuwe 
ontwikkelingen In kerk en maatschappij en bleef 
tot het laatste toe bij alles betrokken. 
Voorbereid stierf hiJ zoa ls hij zich gewenst had 

Moge h~ nu voor altiJd wonen in het huls van 
de Heer. 

Uw meeleven na het plotselonge heengaan ven 
onze vader en opa heeft ons erg goed gedaan 
We danken U daarvoor van harte. 

Kinderen en kleinkonderen 

Hengelo ov, meo 1985 


