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Herinner mij, 

maar niet in die sombere dagen, 
herinner mij in stralende zon 

hoe ik was toen ik alles nog kon. 

Bedroefd, maar dankbaar voor alle liefde aan ons 
gegeven, nemen we afscheid van onze lieve zorg
zame ma en oma 

Grada Asbroek - Damveld 
weduwe van 

Nico Asbroek 

Ma werd geboren op 29 maart 1929 te Haaksbergen , 
en is gesterkt met het H. Sacrament van de zieken 
overleden op 10 augustus 1997 in het S.M .T. te 
Hengelo. 
Wij namen afscheid van haar op donderdag 14 augus
tus in de uitvaartviering in de parochiekerk van de 
H. Blasius te Beckum, waarna wij haar te ruste 
hebben gelegd op het parochiekerkhof. 

Ma werd geboren in een gezin van 7 kinderen dat 
al op jonge leeftijd hun vader moest missen. Op 
25 mei 1955 trouwde ze met Nico Asbroek, onze pa, 
en kwam te wonen op de boerderij van de Asbroeks . 
Hun gezin werd gezegend met 4 kinderen en daarbij 
had ma ook de zorg voor opa en oma 's. 
Ma was een zeer zorgzame en gastvrije vrouw waar 
ieder welkom was en waar als het zo uitkwam ook 
ieder een hapje kon mee eten. 
Ze had vele hobby's; ze tuinierde graag, ze maak1e 
zelf de kleding die nodig was voor haar gezin . 
Hierin was ze heel creatief, van niets wist ze altijd 
nog iets te maken. 

Ook ging ze er graag even tussenuit voor een bood
schap, al gunde zij zich daar nauwelijks tijd voor. 
Ma zong heel graag en zij was al langer dan 25 Jaar 
een enthousiast lid van het dames- en herenkoor. 
Maar ook had ma een gezondheid die regelmatig te 
wensen overliet ; heel vaak heeft ze in het zieken
huis gelegen zodat ze de zorg voor het gezin aan 
anderen over moest laten. Toch genoot ze van de 
vakanties die er waren , maar evenzeer kon ze ge
nieten van een picknick in het bos. 
Op 3 maart 1995 werd ze getroffen door een hersen
infarct en raakte halfzijdig verlamd. Een moeilijke 
periode brak aan, voor haar zelf maar ook voor pa 
en ons gezin. Na een revalidatieperiode in het Roes
singh is ze 1½ jaar thuis geweest. Op 25 mei 1995 
vierden pa en ma hun 40-jarig huwelijksfeest. Pa 
bleek toen al ernstig ziek en ma moest noodge
dwongen opgenomen worden in het Borsthuis te 
Hengelo. 
Na het overlijden van pa heeft ze nog een jaar in 
het Saalmerink te Haaksbergen gewoond waar ze 
veel gezelligheid inbracht naar de overige bewoners. 
Haar kleinkinderen betekenden veel voor ma en haar 
snoeptrommeltje was altijd goed gevuld . Ze miste 
heel erg de hond Andor waar ze erg aan gehecht 
was. 
3 dagen per week maakte ma gebruik van de dag
opvang van het Wiedenbroek en ze hoopte altijd nog 
op verbetering. 
Na een tweede herseninfarct is, na een week, haar 
wens in vervulling gegaan. Ze had voor haar gevoel 
de hemelpoort al eerder gezien en ze verlangde er
naar om de volgende keer erdoor naar binnen te 
mogen gaan . Ze hoopte op een beter leven bij God , 
verenigd met allen die haar lief waren en voor altijd 
samen. 

Allen die veel voor ma en oma betekend hebben 
zeggen we heel hartelijk dank. 

Kinderen en kleinkinderen 


