
De avond valL de na.::ht komt naderbij; 
neem Uw vermoeide kmd 1n Uw armen. 



t 
Denk ook in uw gebed nog eens terug aan 

Hendrikus Engelbertus Johannes ten Brincke 

Geboren te Eibergen op 23 ranuari 1911 . 

Sinds 20 juli 1992 weduwnaar van 
Margaretha Schreuder 

In alle vrede overleden in 't Kle1jne Vaert te 
Enschede op 17 maart 1994. 
Met een plechtige Eucharistievienng in de ka
pel van het dr. Ariênstehuis namen we op 22 
maart afscheid van hem. 
Hij heeft aldoor een sterke band gehad met zijn 
broer en zusters. 
Trots op wat zijn kinderen bereikt hadden, 
leefde hij vooral intens mee met zijn kleinkinde
ren, met hun studie en hun werk. 
Evenals moeder heeft ook hij hard gewerkt in 
de jaren, dat er alom armoede heerste. Wel was 
hij ondernemend genoeg om in moeilijke tijds
omstandigheden, zoals de oorlogsjaren, we
gen te vinden om zijn gezin te onderhouden. En 
tegelijk wist hij dan altijd wel wat te geven aan 
anderen, die het óók zwaar hadden. 
Al vroegtijdig raakte hij arbeidsongeschikt. 
Maar hij zag alles van de zonnige kant, hield van 

gezelligheid en wist ook volop te genieten van 
de kleine vreugden van het leven. Zeker zolang 
hij er samen met moeder met de auto op uit kon 
gaan. 
Toen hij echter helemaal afhankelijk werd, werd 
het leven moeilijk voor hemzelf en zijn omge
ving, zodat hij steeds meer ging verlangen naar 
de dood. Zolang hij kon was hij trouw in het 
meevieren van de H. Mis op zondag en ging hij 
vele jaren samen met moeder naar de Gerardus
processie in Overdinkel. Toen hij zijn levens
einde voelde naderen heeft hij ZICh door het 
ontvangen van de Ziekensacramenten voorbe
reid op de grote ontmoeting met zijn Schepper. 

'Heer God, wij bidden U, dat Gij onze vader en 
opa genadig wilt ontvangen en hem, met moe
der en Han verenigd, wilt opnemen in Uw ko
ninkrijk van vrede. • 

Voor uw belangstelling en medeleven zeggen 
wij U hartelijk dank. 

Kinderen en kleinkinderen 


