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Ter he!Înnering aan: 

Gerhardus Hermannus Molenbroek 
'MaJtiens Gerarcf' 

Weduwnaar van Marie Molenbroek· Vollenbroek 

Pa werd geborenop23)mi1916en is overledenop3april2005. Na 
de Uitvaartviering op 7 april hebben we hem bij Ma te ruste gelegd op 
het kerkhof te Deurningen. 

Pa woonde en werkte zijn hele leven op erve Martien in 'n Brook' 
(Schalmeden) te Deurningen. Toen tij rond 1900 de koeien wegdeed 
en met pensioen ging heeft hij daar nog 20 mooie jaren genoten 
samen met Ma. 

Pa begon zijn gezin met Ma in 1948, maar had het niet gemakkelijk 
met drie generaties tegelijk in een woning gedurende de eerste 12 
jaar. Wie van ons begint daar tegenwoordig nog aan? Hij voelde als 
oudste uit een gezin van 9 kinderen de tradftionele verantwoordelijk· 
heid. Van hem werd verwacht dat hij de boerde!Îj over zou nemen. 
Zijn vader was immers 4 jaar daarvoor al overleden toen pa 28 jaar 
was. Gelukkig werd er door de broers en zussen voortdurend gehol· 
pen op de boerderij om de oogst binnen te halen, het land weer gereed 
te krijgen en te helpen met de kinderen. 

Het eerste kind Gerrit bleek helaas niet gezond en daar hebben Pa 
en Ma veel zorgen omgehad. Ondanks alle zorg hebben ze maar 27 
jaar van hem mogen genieten, Gerrit overleed in 1977. Zoals bij 
velen destijds was het hard wel1<en op de boerde!Îj, maar wij beseften 
pas met hoe weinig materiële middelen wij zijn opgevoed, toen wij 
het huis uit waren. In f~e was het een rijk gevoel als je vader en 
moeder altijd thuis waren als je uit school kwam. Wij zijn nooit 

'achtelbankkinderen' en 'sleutelkinderen' geweest want de boerde
rij was noo~ op slot Het is bewoo:lerenswaardigdat Pa in die omstan· 
digheden samen met Ma negen kinderen heelt groot geb<achl. Hij 
heeft dat alleen goedgehumeurd kunnen volhouden vanutt een stel1< 
gelool in God. Dat geloof werd gevoed door een trouwe kerkgang en 
doordat vier van zijn broers en zussen (onze oom en tantes) in het 
klooster gingen. 

Na zijn 65'" bleek Pa zich uit te kunnen leven in een paar oude 
ambachten: manden vlechten van wilgentenen, het vervaardigen van 
biezen matten op stoelen en het maken van houten speelgoed. Hij 
heeft menigeen daar blij mee gemaakt. Deze hobby's bleef hij in de 
oude boerde!Îj doen bij een rokerige kachel. Heel begijpelijk werden 
deze hobby's na het wegvallen van Ma in 2000, vervangen door meer 
socialeactivtteiten zoals de ouderensoos in de sporthal in Deurningen 
ende Dagopvang in StJoseph te Weerselo. Het kaarten en vooral het 
kruisjassen had een belangrijke plaats in het leven van Pa. Hier nam 
hij altijd tijd voor. Tot voor 2 maanden terug heeft hij dtt met veel 
plezier gedaan. Als er een deelnemer wegviel, zorgde Pa vaak voor 
vervanging. 

Het wat eigenwijze karakter was voor de mensen om hem heen soms 
lastig. Mede door zijn ouderdom en de bijbehorende klachten werd hij 
vriendelijker en milder en leelde tevreden te midden van zijn kinde· 
ren en kleinkinderen. Door alle hulp om hem heen ende vele handen 
van de thuiszorg kon hij nog tot een week voor zijn dood zelfstandig 
thuis wonen op dezelfde plek als waar hij in 1916 werd geboren. 

Pa Ie hebt oe laatste beumpke kaart 
1 Is good wes! 

Wij danken U hartelijk voor uw medeleven tijdens de laatste levens· 
dagen en na het overlijden van Pa en Opa. 

Kînderen en kleinkinderen 


