
t In Memoriam 

IMBERTUS JOHANNES SERNARDUS 
BRINKER 

echtgenoot van 

Alberta Bernadina Maria Hek 

Hij werd geboren op 23 augustus 1911 te 
Enschede en gesterkt door het Sacrament 
van de Ziekenzalving overleed hij op 12 april 
1993. De uitvaart vond plaats in de kapel 
van het Dijkhuis op 15 april 1993. 

Het leven van de mens is een pelgrimstocht 
met lief en leed, waarvan we de lengte niet 
kennen. In zijn leven heeft hij zich ingezet 
voor zijn gezin en daarbij had hij ook aan
dacht voor het leven in de gemeenschap. 
Jaren heeft hij zijn aandacht en tijd gege
ven aan de Katholieke Werklieden vereni
ging en Herwonnen Levenskracht, 
waarvoor hij onderscheiden is met de ere 
medaille in de Orde van Oranje Nassau in zi lver. 
Hij was een man waar men op aan kon, je 
kon op hem rekenen, waar hij zich voor in
zette. 
Vele jaren heeft hij mogen ervaren de goede 
zorg van het Dijkhuis en gaf zijn aandeel in 
de gemeenschap door de bewoners te hel-

pen waar hij kon en te voorzien van het pa
rochieblad, waarmee hij wekelijks zijn ron
de maakte. 
Toen hij merkte dat zijn krachten vermin
derden en vermoedde dat zijn einde nader
de geraakte hij niet in paniek want zijn vast 
geloof was een steun voor hem. 
Moge de Heer, begin en einde van alle 
bestaan, hem opnemen in de heerlijkheid 
van de verrezen Christus. 

God wijst mijn pad, 
Zijn Naam is mij een wapen; 
Al trek ik door een dal van nood en pijn 
ik kan mij neerleggen om te slapen, 
Zijn sterke staf zal mijn vertroosting zijn. 

fps. 33, 4-5) 

Onze Vader - Wees Gegroet 

Heer geef hem de eeuwige rust 
en het eeuwige licht verlichte hem 
dat hij ruste in vrede. 

Voor uw medeleven bij de ziekte en het 
overlijden van mijn lieve man en onze dier
bare vader en opa, zeggen wij U onze 
oprechte dank. 

Familie Brinker 
Kinderen en kleinkinderen 


