
G~denk in uw ltHn ~n In uw ~tbrden 

Sernardus Hendrlkus ten Brink 
~chlgenool nn Ann• \faria l'ullrman• 

Bij werd ~f'borrn op 15 au~uUn• 1900 in Til
ligt~. Bij wt-rti t"OOr7itn l"an ht>t .S•'!'ramf"'nt ~an 
d~ Ziekf'n in hf'l zie\.t'nhuio in Olrl<'nzaal. Daar 
onrlef'd hij op 28 ><'PI~mbu 1980. Ot> 2 ok
to~r d.a.l". is oroor hf'm dr. t:uchari~ti,. ,:P'firrd 
in df' parochiekerk un dP 11 . Drirf<'nlldd in 
Oldenual en "·rrd bij br~ruen op de hf'cruf. 
plaats aldaar. 

Bij wa• een meno, di<' niet Eicbul( gnocbt 
beeft. In ditnOl 100 brt le~eno::eluk nn anderen 
beleefde hij in ~ijn hart nf'uJde. ;\iet op de 
l'OOrgrond "iJd~ hij ~otaan, maar 14if'l mrt f'~D 
&toer doorzt>ttingn·ermn:cn richtte hij zijn ltl"f'n 

op een wijze manif'r in. 
~leer dan .-eertig jaar httft :tijn grzin mo~~:en 
vertrouwe-n op zijn litfdt- ru op 1ijn inzf't. :\auw· 
gezet .-ern1lde hij :tijn plichten ten opziebit '"" 
zijn werk en onçermneihaar blttf hij daarnaaf-t 
bezig met "at er thui• te tloen w••· En hrt dtcd 
hem goed dat hij tot op hoge ltcftijd zijn \&k· 
keoni• en val<btkwaomhcid kon aanhirdrn, al• 
bij In familiekrin~t hiermet irmand kon helpen. 
Sandra en Peter, zijn h\f"e kleiukiudf'ren, waren 
voor hem en zijn vrouw rrn g-.cheok in bun 
leven. Aan hen beleefde hij tockomH, dorl, he· 
kroning en daarom kon hij natuurlijk ook de 
laat<te krachten ~:eten om In zijn Jezio te mo
gen blijven. 
Dat bij zijn laat.re \.rachlcn lltll'e'N' hreft io 
wel duidelijk J(e\\orden, toeu hij de laat•te keer 
op bet ziekenhui• k" am. Er "•• a een menr;e· 

lijke hulp meer mogelijk. W~l \' trwondrrinj[, 
dat hij de laatste dag hi~r<oor zijn nouw uofl 
h~eft kunnen 'ergezellen naar F.mchPrlr. ""e moeten hf"m uit onz~ rn,.n,.tnhaudf"n , .... _. 
!(even. \fet pijn eo dan\..baarlorirl or,~lij!... \\ r 
grHo Ilcm aan onze God tn Schrpvrr, 10n W1e 
le~enden en doden toebehoren. 

On u God en Schepper. 
kom uw dienaar teRf"mOt'l 
met uw eindt"lozf" litftlr. ton ,-rnadf". 
en ~ehenk \ertroosting e-n L.rarht aan allen, 
die een bijzondere plaat< hadden 
in bet hart 'an deze me na. 

Voor uw bl.jk van medeleven dat w ij mochten 
ontvangen na het overhJden vAn m iJn lieve man 
en zor11zame vader en opa 

Sernardus Hendrlkus ten Brink 

betuigen w ij U onze welgemeende dank, 

Uit aller naam 
A. M. ten Brink- Pollemans 

Oldenzaal, 2 oktober 1980 
Kamperfoelie 1'1 


