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Ter gedachter•is aan 

JO HANNES HERM ANNES BRINKER 
Hij werd geboren op 1 1 oktober 1 904 te Erica. Na 

het Sacrament van de Ziekenzalving ontvangen te heb

ben , is hij overleden te Er ica op 21 december 1 968 

Zijn lichaam hebben wij begraven o p het katholieke 

kerkhof te Erica op 2 7 december d.o.v. 

V roeg of laat zullen we al len een keer komen te slaan 
voo r het moment van sterven . We zullen afscheid 
moeten nemen van alles wat ons dierbaar was. Als 
we sterk en gezond zijn kunnen we ons dat niet in
denken. Het lijkt dan een te moeilijke opgave . Toc h 
make n we telkens mee, dat mensen wier leven een 
einde neemt, toc h heel rustig sterven. Mi sschien er
vaart d e mens dan heel sterk de betrekkelijkheid 
van dit aardse bestaan. Vanuit ons geloof in de ver
rijzenis van de Heer, kunnen we misschien ervaren 
dat ook ons leven ergens naar toegroe it; dat het op 
een gegeven ogenblik ~ar , ll vol" is. Misschien dat 
het dan ook gemakkelijker word t om alles ach ter te 
laten en ons te richten naar God, die onze toekomst 
Is. We hebben dit ook zien gebeuren bij Herman 
Brinker. H ij was een man die de d ingen van het 
!even accepteerde zoals het kwam. Hij h ield niet van 
overd rijven . Wat nodig was gebeu rd e, ook In gods
dienst/ge. Zonder te klagen he eft hij zijn fatale ziekte 
aanvaard en voorbeeldig gedragen. Wel had h ij hoop 
dat de bestraling in Groningen hem had kunnen hel
pen, maar het moch t niet zo zijn ; langzaam ging hij 
achteruit en tenslotte is hij heengegaan naar het he
mels vaderhuis 

Be ste famîJie en vooral jij Gini, die mij zo gewe ldig 

hebt geholpen, hartelijk dank voor a l jullie goede 

zorgen 

Tot weerz 1 ens bij ons al ler V ader In de hemel 


