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Ter dankbare herinnering aan 

ALBERT VOLLENBROEK 
echtgenoot van Els Kolkhuis Tanke 

Hij werd op 4 mei 1927 in Hasselo ge
boren. Op 22 augustus 1982 is hij in 
alle rust te Hengelo (0.) overleden. Op 
25 augustus waren we in de O.L. 
Vrouwekerk b ijeen voor zijn afscheid. 
Daarna hebben we hem op het R.K. 
Kerkhof te Hengelo (0.) aan de aarde 
toevertrouwd. 

Pa, wat heb je ons veel geleerd. Door 
wat je zei, maar nog meer door de 
manier waarop je geleefd hebt. Je leef
de heel dicht bij de natuur. Dat was 
jouw levensboek. Daarin vond je het 
echte, ongekunstelde leven en de een
voud die jouw leven hebben geken
merkt. Buiten, in Gods vrije natuur 
leefde je pas echt, daar kwam je tot 
rust. Daar was je thuis te midden van 
de dieren, bloemen, bomen en water. 
Zo heb je ook geleefd in ons gezin en 
tem idden van de mensen met wie je 
werkte en leefde. Je ontmaskerde elke 
grootdoenerij en onechtheid . Dat werd 
je niet altijd in dank afgenomen door 
je medemensen. Toch wilde je nooit 

iemand kwetsen. Je had altijd het 
goede met elke mens voor, stond altijd 
klaar om te helpen, waar je maar kon 
en je kon gemakkelijk weggeven als je 
iemand een plezier kon doen. Twente
naar in hart en nieren, was je trots op 
je taal en je land. Je waardeerde eer
l ijke gezelligheid zonder franje en op
hef. Zoals je met de mensen bent 
gegaan en met de natuur, zo ben je 
ook met God omgegaan. Eerlijk, trouw 
en dankbaar voor alles. We zijn God 
ook dankbaar dat Hij je zo barmhartig 
heeft behandeld, en je meer leed en 
pijn heeft bespaard, toen je zo dapper 
je ziekte had gedragen. 

Pa, dank je wel voor alles. Leef nu bij 
God en denk aan ons. 

Voor Uw meeleven tijdens de ziekte en 
na het heengaan van mijn lieve man 
en onze Pa, zeggen we U van harte 
dank. 

E. M. Vollenbroek - Kolkhuis Tanke 
en de kinderen 

Hengelo, augustus 1982 




