
Een dankbare herinnering aan 

Leo Jozef Mattheus Volmbroek 

Leo werd geboren op 5 juli 1951 in Enschede en is 
overleden 19 december 1996. 

Wij hebben afscheid van Leo genomen in een 
gezongen uitvaart op 24 december d .a.v. en hem in 
een crematieplechtigheid te Usselo aan de Heer van 

alle Leven toevertrouwd. 

Leo stond die avond zoals zo vaak klaar om nog een 
familielid te bezoeken. In zijn karakteristieke houding, 
jas aan, tas klaargezet, de duisternis inkijkend, wach
tend op de taxi die hem zou wegbrengen. Op dat mo
ment werd hij getroffen door een hartstilstand: Leo's 
levensreis was afgelopen. 

Een leven dat 45 jaar geleden was begonnen. Geen 
gemakkelijk leven. Leo was veel ziek. Regelmatig 
werd hij opgenomen in een ziekenhuis. Een moeilijke 
t ijd bracht hij door in een sanatorium in Bilthoven. 
Leo was er samen met zijn vader lange tijd patiënt. In 
die tijd werd de band met zijn moeder nog hechter. 
Na deze laatste ziekteperiode lachte hem het geluk 
toe. Leo kreeg vrij snel een vaste plaats op de ar
beidsmarkt Hij voelde zich prettig. Net toen hij beslo
ten had op zichzelf te gaan wonen, kreeg hij te ma
ken met het verlies van zijn vader. En alsof het nog 
niet genoeg was kwam hij ook nog zonder werk. De 
stap d ie vrij snel daarna volgde was een heel begrij
pelijke. Op een zaterdagmiddag in juni 1984 belde 
moeder om me te vertellen dat ze bij Leo wilde gaan 
wonen. 

Samen hebben ze ontzettend veel steun aan elkaar 
gehad. Leo ging in diezelfde tijd in op een uitnodiging 
van de toenmalige pastor om een aantal kostersdien
sten in de kerk te gaan doen. Dat vond hij p rachtig. 
Jarenlang maakte hij zich als vrijwilliger dienstbaar in 
de kerk. Hij vierde in 1994 op grootse wijze zijn tien
jarig kosterjubileum. Dit was het laatste feest dat hij 
samen met zijn moeder vierde. Moeder overleed zeer 
snel na dit feest. Leo kreeg een dubbele slag te ver
werken: zijn moeder en praatpaal waren weg. 
H ij moest nu alleen verder en dat kostte hem veel 
kracht. Gelukkig vond hij medemensen die wel met 
hem begaan waren. Hij kwam in dienst als koster van 
de H. Hartkerk. Een aantal weken geleden moest Leo 
zich ziek melden omdat hij geopereerd zou moeten 
worden. Hij heeft de operatie niet meer mogen mee
maken. 
Het sterven van Leo, zo jong nog, zal voor ons een 
mysterie blijven. We zijn echter heel blij dat hij die 
middag nog met ons gebeld heeft. Goed doet het ons 
te weten dat pastor M. van der Post als laatste thuis 
met hem heeft zitten praten. Zijn nicht waar hij die 
donderdagavond een afspraak mee had, heeft hij niet 
meer gezien. 
Deze laatste twee mensen willen we, zonder iemand 
te vergeten, heel hartelijk danken voor de vele steun 
die zij de laatste twee jaar aan Leo hebben gegeven. 

Voor Uw medeleven na het overlijden van mijn broer. 
zwager en oom danken wiJ u hartelijk . 

Fons en Rita, Germaine, Armand Volmbroek 




