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Opdat u hem in uw gebed niet zult 
vergeten zij dit een vrome gedachtenis 
aan: 

Petrus Nicolaas van den Brink 

Emeritus Pastoor van de Petrus en 
Paulus parochie te Hengevelde. 

Hij werd geboren te Laren N.H.op 1 0april 1909. 
Zijn wijding ontving hij te Utrecht op 21 juli 1935. 
Zijn eerste standplaats was te Veenhuizen. 
Na een jaar werd hij overgeplaatst naar Wehl. 
Vervolgens werd hij op 28 januari 1938 be
noemd tot kapelaan in de SintJosef Parochie te 
Enschede. In de kracht van zijn leven werd hij 
op 1 mei 1953 benoemd tot bouwpastoor te 
Rheden. Onder zijn leiding werd de Mauritius
kerk gebouwd en ingewijd op 25 februari 1956. 
Op 20 maart 1959 volgde zijn benoeming tot 
pastoor te Ede. Hierna kreeg hij op 9 augustus 
1968 zijn laatste standplaats in de Wegdam. Op 
30 juni 1977 werd hem door de bisschop 
wegens ziekte eervol ontslag verleend. 

Overleden 7 juli 1981 te Delden en begraven 
op het R. K. Kerkhof te Hengevelde op 11 juli 
1981. 

Meer dan veertig jaren had hij onvermoeibaar 
en blijmoedig zijn God en de kerk gediend, 
toen een kwaadaardige ziekte toesloeg en in 
korte tijd zijn krachtige lichaam ontluisterde. Wij 
mogen dankbaar zi jn, dat de barmhartige dood 
aan dit slopende lijden een einde maakte. 

Gedurende zijn gehele lange priesterleven 
behield hij het karakter van een kind :eenvoudig, 
blij en ongecompliceerd. Hij kon zo enthousiast 
genieten van de kleine vreugden van het leven. 
Aan rijkdom, luxe en materialistische mogelijk
heden van onzetijd ,had hij geen enkele behoef
te. Als dè mensen maar naar de kerk kwamen 
en een beetje aardig voor hun pastoor waren, 
als de bijen maar honing haalden en de vogels 
zongen en zijn tuinarbeid voldoende vruchten 
opbracht, was hi j-,een gelukkig mens. 

Met deze kinderlijke gaven en hebbelijkheden 
heeft hij het geloof uitgedragen, overal waar 
hij geplaatst werd. Zijn gezonde natuur stelde 
hem in staat om onvermoeibaar gezinnen te 
bezoeken en bijzondere aandacht te wijden 
aan zieken en kinderen . 
De kerkelijke spanningen van de laatste jaren 
gingen voor een goed deel langs hem heen. 
Het gewone roomse geloof was hem meer dan 
voldoende. In dit geloof wilde hij leven. In dit 
geloof is hij gestorven. 

Moge de Heer zijn trouwe, blijmoedige, onver
moeibare dienaar Petrus thans doen ingaan in 
de plaats van verkwikking, licht en vrede. 


