


In dankbare hennnering aan 

Wilhelmus Gerardus Maria Brinkhof 
echtgenoot van Mana Gerarda Schutte. 

Hij werd geboren op 8 september 1919 te 
Wijhe. Hij is na voorzten te ztjn van het 
Heilig Sacrament der Zteken overleden tn 
verpleeghuis de Hartkamp te Raalte op 
11 mei 1995. 

SteNen doe Je met meens 
maar af en toe een beetJe 
en alle beetjes d1e je stierf. 

het is vreemd, maar die vergeet je. 
Het is je d1kwijls zelf ontgaan, 

Je zegt ik ben zo moe. 
maar op een keer 

ben je aan je laatste beetJe toe. 

Dank aan God voor zijn leven onder ons. 
Dank aan alle mensen die goed voor hem 
waren. 
Dank aan iedereen die tijdens zijn ziekte 
en heengaan met ons meeleefden. 

De familie Brinkhof. 

Toch nog onverwacht is deze. lieve man 
na een liefdevolle verzorgmg tn de 
Hartkamp uit ons midden weggeroepe~: 
Rustig kon hij afscheid nemen van ZtJn 
dierbaren. Zijn leven bestond uit de zorg 
voor zijn gezin en zijn werk. Ook beleefde 
hij veel plezier aan zijn kleinkmderen om 
wie hij heel veel gaf. 
Met hard werken heeft hij een bloeiend 
bedrijf opgebouwd. Daarnaast hteld hij 
ook nog tijd over voor ztJn hobby's. Ook 
na zijn pensionenng was htJ nog volop 
begaan met het wel en wee van het 
bedrijf. Hij hield ook veel van een wande-
ling door de natuur. . . 
Hij was een bescheiden man van wemtg 
woorden. Tijdens ziJn leven heeft htJ veel 
meegemaakt maar klagen kende hij niet. 
Hij wilde niemand tot last zijn. Na een 
gelukkig huwelijk van ruim 40 )aar werd 
hij, toen zijn gezondheid hem tn de. steek 
liet, opgenomen in verpleeghuts ~e 
Hartkamp. Hier heeft hij nog ruim 2 jaar m 
volle tevredenheid geleefd. 
Pa, opa, we zijn je dankbaar voor alles 
wat je voor ons hebt betekend en we zul· 
len altijd van je blijven houden. 


