
Nu weet ik, Heer, hoe groot Gij zijt 
en buig mij voor Uw Majesteit. 



In dankbare herinnering aan 

FRANCISCUS GERHARDUS KOLBRINK 

echtgenoot van 
Johanna Maria Olde Venterink 

Hij werd geboren te Weerselo op 4 juni 
1924. Tengevolge van een slopende maar 
bijzonder moedig gedragen ziekte overleed 
hij op 31 augustus 1975 in het Irene
ziekenhuis te Almelo. Na een Eucharistie
viering in de Antoniuskerk legden wij zijn 
lichaam te ruste op het kerkhof te Olden
zaal op 4 september 1975. 

Hij was een fijne man. iedereen mocht hem 
graag. Dat bleek nog eens duidelijk toen 
hij - niet geheel onverwacht maar toch nog 
plotseling - van ons heen ging. Niet alleen 
zijn naaste familieleden maar ook vele 
kollega's en bekenden waren diep getrof
fen. Hij hield van de mensen ; hij hield 
op een bijzondere wijze van zijn vrouw 
en kinderen ; en zijn kleinkinderen waren 
zijn telkens nieuwe vreugde. 

Zijn werk betekende veel voor hem. Hij 
deed het met hart en ziel en met inzet van 
zijn heel eigen persoonlijkheid . Als hij de 
post rondbracht, gaf hij die veel liever per
soonlijk af, tegelijk met een opgewekt of 
belangstellend woord , dan dat hij het zo 
maar in de bus stopte. 

Da laatste jaren en zeker de laatste we
ken van zijn leven heeft hij veel pijn moe
ten lijden, maar hij was er op uit anderen 
daar niet mee te belasten . Hij hield wel 
van bezoek; dat leidde hem af en beurde 
hem op. Toen hij voor de laatste keer naar 
het ziekenhuis ging , moet hij gevoeld heb
ben dat het einde wel eens nabij kon zijn. 
Hij nam afscheid van veel , ook van zijn 
mooie vogels die zijn liefhebberij waren . 
'Dag vogels', kon hij zeggen! 
Mogen wij hieruit niet verstaan dat hij er 
vrede mee kon hebben - zij het onder 
tranen - dat de Heer hem riep? Moge blijd
schap en vreugde, die hij steeds probeerde 
te wekken temidden van zijn medemensen , 
nu voor altijd zijn deel zijn in de hemel , 
bij God. 

Voor uw deelneming , ondervonden bij het 
overlijden van Franciscus Gerhardus Kol
brink, danken wij u oprecht. 

DE FAMILIE 

Oldenzaal, september 1975 
De Matenweg 32 


