


Een dankbare herinnering aan 

ANTONIUS HERMAN VOLMBROEK 

echtgenoot van 
HERMINA MARIA TERMIJTELEN 

Hij werd geboren te Losser op . 
9 januari 1908 en is overleden. 8 me, 
1984 te Enschede. Wij hebben afscheid 
van vader genomen in een gezongen 
uitvaart op 11 mei d.a.v. en hem in 'n 
crematieplechtigheid te Usselo, aan de 

Heer van alle Leven toevertrouwd. 

Twee dagen voordat vader overleed. 
vertelde hij ons dat de engelen voor 
hem al g,ezongen hadden. Hij had ze 
gehoord ... Ja. ik kom in de Hemel. de 
Heer wacht op mij." 

De laatste maanden heeft vader in
tens verlangd naar de Ontmoeting met 
de Heer. Hij had een rotsvast ver1rou
wen in het geloof: in het leven bij God 
in Wiens Liefde hij zich geborgen wist. 

Vader heeft het niet mogen meema
ken. 50 jaar getrouwd te zijn. Enkele 
dagen na de viering van zijn 49ste 
trouwdag werd vader in 't ziekenhuis 
opgenomen. - Hij wist dat hij ernstig 
ziek was. Hij heeft zo lang mogelijk 
zijn mond gehouden. - Het was zijn 
karakter: weinig woorden. maar daden. 

Hij stond altijd voor iedereen klaar. 
Je deed nooit een vergeefs beroep op 
vader. Je kon je niet bij hem vergis
sen. Hij meende wat hij zei. Zijn woord 
was hem heilig. Niet iedereen nam 
hem dat in dank af. 

Toen hij op 58-jarige leeftijd ontsla
gen werd, heeft hij samen met moeder 
nog een fijn leven gehad. Hij was een 
puzzle-enthousiast en kon uren T.V.
kijken. 'n leder in de buurt kende hem. 
Hij deed alle boodschappen. Hij wilde 
het. Velen zullen hem missen. 

Het is voorbij hier op aarde voor 
vader . .. Ik begin aan mijn laatste reis" 
zei hij vlak voor zijn dood. Wij zijn er 
van overtuigd dat hij is aangekomen. 

HEER ONZE GOD, wij danken U voor 
deze fijne vader. Hij rekent op Uw 
barmhartigheid. Neem hem op in Uw 
heerlijkheid. 

Voor uw medeleven na het overlijden 
van mijn echtg,enoot, onze vader en 

opa. Antonius Herman Volmbroek, 
danken wij U hartelijk. 
Het was een hele steun voor ons. 

Mevr. H. M. Volmbroek-Termijtelen 
Kinderen en kleinkinderen 




