
W1lt m uw qebeden blijven gedenken 

Gerhardus l ambertus Brinkhuis 
HIJ werd QPboren te Enschede op 8 JUni 1901 
In Enschede sloot h•t 22 februan t930 een ker· 
~eh1k huw•hJk me 

Hendrika Johanna Maria de Mönnink 
Of~choon de fam1ht w~l merkte. dat de gezond· 
held van deze vader en opa achteruit g1ng, be 
werkte hel hart nog or•verwachts, dat deze goede 
man in grote snelheld hemelwaarts trok op maan 
dag 4 decembrr 1978 '"het Losser se ziekenhuis. 
Nog juist op tiJd ontving hij het ziekensakrament 
Zisn Uitvaart werd gehouden oo 7 december 1978 
1n de Mana Geboorteparochie te Losser, waarna 
de crematie te Usselo. 

leder mens is een schakel m een kett111g van 
mensen. En toch redere schakel •s anders: zwak 
~er of sterker. 
Deze goede ma~ ... as sterk in zr1n geloof, vol 
'••'de voor l•Jn d•erbare vrouw en een pracht 
voorbeeld voor ZIJn 6 kinderen. 
Deze wev•r hechte grote waarde aan ZIJn kerke · 
I 11k leven. was ook een vroom mens en JUISt door 
11jn beach e~denhe•d t1 mmerde h•J zelf nooit .,aan 
de weg'. Maar h1j v•rdroeg ook moe•htk. dal een 
ander zich naar voren drong 
Z•Jn 21 kle•nk•nderen stonden hoog genoteerd b11 
opa, maar OP•' ook b•j hen. 
W al een humor kende deze man I 
Toch noemde h11 de feiten b11 naam, "'ani er om. 
heen draa•en. was hem vreemd, en de waarhe1d 
moest gezegd, erk~nd en uitgevoerd worden. 

Z1chzelf heeft hiJ noOit gespaard en dat is de 
reden, dat "''I nu voor hem vragen: Naar U gaat 
z11n verlangen, Heer, h•t IS zeker van U. God. 
zet hem op Uw sooor '" eeu"'"ghe~d . 

Voor uw blijken van medeleven ondervonden 
na het overlijden van m•Jn lieve man, onze 
zorgzame vader en opa, betuigen wiJ u onze 
oprechte dank. 

H J M Bnnkhu1s de MOnnmk 
Kinderen en kle•nkmderen 


