
Dierbare herinnering aan 

JOHANNES WITTEBROOD 
echtgenoot van 

HELENA ALFVERINK. 

Hij is geboren te Hilversum op 
20 december 1918. In zijn huis te 

Enschede is hij op 26 november 1989 
overleden. Na de viering van de 

Eucharistie in de St.Jacobuskerk op 
29 november d.a.v. vond de cremat:e 

te Usselo plaats. 

t 
Joop Wittebrood was een man met 

een grote belangstelling voor de 
ander en die door z'n posit ic,ve levens
instelling ve:e vrien_den heeft gekend. 

Humor was voor hem van groot be· 
lang. Velen hebben s3men met hem 
mogen lachen. 

Zijn warme liefde ging voor alles 
uit naar zijn vrouw Lenie, met wie hij 
39 jaar gehuwd is geweest. 
Zijn vrouw, kinderen en de kleinkin
deren waren hem zeer dierbaar en 
namen de belangrijkste plaats in zijn 
hart in. Zijn gezin st0nd centraal. 
De ervaringen gedurende de oorlogs
jaren zijn van invloed geweest op zijn 
verdere leven. Eind veertiger jaren 

kwam hij voor zijn werk naar Twente. 
In die periode heeft hij zijn vrouw 
Lenle leren kennen. 
Naast zijn gezin zette hij zich buiten
gewoon in voor zijn functie als filiaal 
houder/vertegenwoordiger. 
Zijn motivatie, gedrevenheid en punc
tualiteit waren in deze kenmerkend, 
hetgeen hij tevens in de opvoeding 
aan de kinderen heeft meegegeven. 
Aan het einde van zijn loopbaan heb
ben de ervaringen in Jamaica diepe 
indruk op hem gemaakt. 

Zijn katholieke geloofsovertuiging 
heeft als een leidraad door zijn leven 
gelopen. Onder meer kwam dit tot 
uiting door zijn inspanningen voor 
het CDA. 

Kortgeleden is een nieuwe woning 
betrokken waarin hij dacht, samen 
met zijn vrouw, nog een aantal geluk
kige jaren te mogen beleven. 
Helaas heeft dit niet zo mogen zijn. 

Lenie en allen die van hem hielden 
zijn hem dankbaar voor de liefde en 
zorg die hij hen heeft gegeven. 

Uit dankbaarheid voor uw medeleven 
en ter gedachtenis aan hem. 

Lenie Wittebrood-Alfverink 
en de kinderen. 




