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Ter herinnering aan mijn lieve man, onze 

zorgzame vader en fijne opa 

Hennie Vollenbroek 

echtgenoot van Annie Zuithof 

Hij werd geboren op 1 juni 1929 te Lonneker en 
overleed geheel onverwacht op 21 oktober 1996 
in Hengelo. De uitvaart vond plaats op 25 oktober 

in de St. Lambertuskerk, waarna de begrafenis 
volgde op de R.K. Begraafplaats in Hengelo. 

Als wij zeggen dat Hennie een lege plaats achter
laat in ons gezin, dan zeggen wij geen woord te
veel, want papa was met hart en ziel verknocht 
aan ons gezin. Daar lagen de wortels van zijn be
staan en trof hij de bron aan waaruit hij helder en 
vertrissend water kon drinken. 
Annie was zijn oogappel, zijn steun en toeverlaat 
in alles. Zij was als een mantel om hem heenge
slagen. Maar de kinderen droeg hij op handen. Wij 
hadden een uitgelezen plaats In zijn leven. Hij 
hanteerde als stelregel: zet je voor iets in en maak 
iets moois van je leven, loop er niet de kantjes van 
af. Stuurloos toezien kon hij niet en soepelheid 
was niet bepaald zijn sterkste kant. 

Maar wij proefden en voelden door alles heen, dat 
hij ons op handen droeg. Wij zijn heel rijk in hem 
gezegend geweest. En dat geldt ook voor zijn 
kleinkinderen. Hij was apentrots op hen. 
Maar ook velen buiten ons gezin hebben zich mo· 
gen verwarmen aan de hartelijkheid van zijn per
soon. Het was goed toeven in zijn gezelschap, 
omdat Hennie heel blij en positief In het leven 
stond. Hij hield van humor en kon met volle teu
gen genieten van de geneugten van het leven. Hij 
was ook heel sociaal voelend. Waar hij anderen 
kon helpen liet hij dat niet na. 
Jarenlang is hij secretaris geweest van de 
Kanarievereniging en van de Zonnebloem afdeling 
Veldwijk. 
Organiseren en regelen was zijn lust en zijn leven. 
Hij had daar een bijzonder talent voor. 
Wat wij ook niet onvermeld mogen laten is zijn ge
loof in God, zijn Schepper en Heer. 
Onze gebeden vergezellen hem en onze laatste 
groet aan hem luidt: Hennie, papa, opa, bedankt 
voor alles. Wij zijn in jou heel rijk gezegend ge
weest. 

"Om je heengaan treuren wij, 
om wat je was zijn wij dankbaar" 

Uw oprechte steun en belangstelling na het over
lijden van mijn man, onze vader en opa was voor 
ons een grote steun en wij zeggen u daarvoor on
ze hartelijke dank. 
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