
In alle stilte ben je we·ggegaan, 
maar je blijft in ons verder leven. 



t 
Dankbare herinnering aan 

Gerharda Maria Josephina 
Vollenbroek - Leushuis 

Geboren te Borne, 24 september 1908 
Overleden te Hengelo, 6 februari 2000 

Begraven te Zenderen, 10 februari 2000 

De meeste mensen die Grada Vollenbroek hebben 
gekend, herinneren zich haar als een heel blijmoedige, 
vaak grappige, gastvrije, vrolijke vrouw, die ondanks de 
vele tegenslagen die ze in haar leven te verwerken heeft 
gehad, d_e moed erin hield en misschien wel mede 
daardoor de eerbiedwaardige leeftijd van 91 jaar heeft 
bereikt. Ze werd geboren in Borne en trouwde op 24-
jarige leeftijd met Frans Vollenbroek. Ze namen hun 
intrek in een nieuw huis aan de Schoolstraat in 
Zenderen. Vanaf dat moment behoorde ze vol 
overtuiging tot de Zenderense gemeenschap. Hun huis 
stond voor iedereen open. Hun huwelijk werd gezegend 

,. door de komst van kinderen. Alle kinderen werden 
gezien als een bijzondere zegen. Heel pijnlijk was het 
dan ook dat ze de tweeling die ze kregen binnen een jaar 
beide weer moesten afstaan. Het opgroeiende gezin 
bestond uiteindelijk uit vader, moeder, drie dochters en 
zoon Leo. Leo de jongste, heeft a ltijd een bijzonder 

zorg-liefde van zijn moeder ontvangen. Daarnaast 
kwam ook op 27 november 1975 nog heel onverwacht 
het bericht dat haar man plotseling was overleden. De 
verschrikkelijke boodschap dat ze hem dood op het 
voetbalveld hadden gevonden heeft haar enorm veel 
pijn gedaan. De liefde en de vreugde die ze beleefde aan 
haar kleinkinderen heeft haar veel goed gedaan. De 
waardering en het respect dat de kleinkinderen hadden 
voor hun oma bleek wel uit de vele bezoeken tijdens 
haar verblijf in het dr. PC. Borsthuis in Hengelo. 
Nogmaals een zware slag voor het gezin en vooral voor 
moeder Grada, toen zoon Leon tussen Zenderen en 
Bornerbroek op 16 julil 1990, door een verkeers
ongeluk om het leven kwam. Vanaf die fatale datum 
ging het met Grada duidelijk achteruit. Een groot stuk 
levensvreugde was ze kwijtgeraakt, al bleef haar 
hartelijkheid voor de mensen om haar heen onverkort 
bestaan. Zelfs van haar achterkleinkinderen heeft ze nog 
even kunnen genieten. Na een kortstondige verzorging 
in het St. Theresia in Bornerbroek ging ze al snel over 
naar het PC. Borsthuis in Hengelo. Daar werd ze zeer 
liefdevol verzorgd, daar heeft ze veel tot Maria gebeden, 
daar heeft ze het sacrament van de ziekenzalving 
ontvangen en daar is ze vredig gestorven. 

Voor uw meeleven tijdens het leven en na de dood van 
onze lieve moeder, grootmoeder en overgrootmoeder, 
zeggen wij u heel hartelijk dank. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen. 


