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Dankbare herinnering aan hem waar 

wij zoveel van hielden 

HERMANNUSJOHANNESKOAENROI\IP 
echtgenoot van 

JOKE VOLLEN BROEK 

Hij werd geboren op 8 april 1920 in 
Vriezenveen en werd plotseling uit ons 
midden weggeroepen op 22 juli 1988. 
Na de gezongen uitvaart in Ele 
parochiekerk van St. Jan de Doper 
hebben wij hem begeleid op zijn laat
ste reis op 27 juli 1988. 

Herman heeft ons veel te vroeg alleen moeten 
laten. Daardoor verloren we plotseling en on
verwac.ht een lieve, onvervangbare man, een 
echte zorgzame vader en opa, een fijne broer 
en voor heel veel mensen een goede vriend. 

Hij had een zonnig karakter. Daardoor was hij 
blij met iedere dag die God hem gaf en daar 
kon hij dan ook intens van genieten. 
Met Joke vormde hij een twee-eenheid. 
Samen met haar zette hij zich in voor de 
toekomst van zijn kinderen. Vooral hun oplei
ding vond hij belangrijk, want zo kregen zij de 
kansen die hij zelf niet heeft gehad. 
Veel plezier beleefde hij ook aan zijn klein
kinderen. Wat had hij hen graag verder zien 
opgroeien! 

Naast zijn werk en zijn gezin had hij veel 
contacten met vrienden en kennissen. 
"De camping" was een groot deel van het jaar 
zijn lust en zijn leven. Daar kon hij zichzelf zijn 
en zelfs een regenbui bracht hem dáár niet uit 
z'n humeur. 
Hij was ook een gelovig man. Het lied "Dank 
U voor deze nieuwe morgen" is dan ook 
geheel op hem van toepassing. 

Nu moeten wij, zijn vrouw, zijn kinderen en 
zijn kleinkinderen, verder leven zonder hem. 
Dat zal moeilijk zijn. Maar wij geloven dat hij 
vanaf een betere plaats ons zal toefluisteren, 
zoals hij dat ook tijdens zijn leven dikwijls zei: 
"lej mut vedan!" 

Dank U voor deze nieuwe morgen 
Dank U voor elke nieuwe dag 
Dank U dat ik met al mijn zorgen 
Rij U komen mag 

Dank U voor alle bloemengeuren 
Dank U voor ieder klein geluk 

Dank U dat Gij hebt willen spreken 
Dank U, Gij hoort een ieders taal 
Dank U voor alle goede vrienden 
Dank U, dat ik nu weet daarvan 

Wij danken u hartelijk\lOOI' uw medeleven. 

Mevr. J. KORENROMP-VOLLENBROEK 
Kinderen en kleinkinderen 

Wierden, juli 1988 


