
In dankbare herinnering aan: 

Johanons Albertus Brink 

weduwnaar van 
Johanna-Wilhelmina Brink-Comelissen 

Hij werd geboren op 7 mei 1920 te Toldijk. Gesterlet 
door het H-Sacrament der Zieken overleed hij op 
19 juli 2004 in de Leeuwerikweide te Zutphen. 

Hij werd geboren als eerste zoon in een gezin van 
twaalf kinderen te Toldijk, een groot en gezellig gezin 
waar hij als kind en jongeman veel ple:.:ier beleefde en 
ook later als getrouwd man steeds met plezier op 
bezoek ging. 
Op 13 juni 1950, trouwde hij met zijn Annie en gaat 
bij zijn schoonouders inwonen aan de Zutphen
Emmerikseweg te Baak. Uit dit huwelijk zijn drie 
kinderen geboren, waaruit weer zes kleinkinderen. 
Hij was een hardwerkende en liefhebbende man en 
vader, die er voor zorgde dat zijn gezin bet aan niets 
ontbrak. Samen met zijn vrouw venorgde hij zijn 
schoonouders tOl aan hun dood. 
De kleine dingen in het leven deden hem veel plezier, 
zonder poespas. Op de eerste plaats zijn gezin, dan 
zijn werk en zijn tuin waarin hij elk vrij uurtje te 
vinden was. Later is hij zielsgelukkig met zijn klein· 
kinderen, waarvoor hij een echte opa was. 

Het deed hem veel verdriet toen ze moesten verfluizen 
naar de Wehme te Vorden, als de lichamelijke gezond· 
heid van zijn vrouw en zijn geestelijke gezondheid 
afnemen. Desondanks schikte hij zich in zijn lot en ze 
waren dankbaar voor de zorg die ze oot vingen. 
En zijn ze blij met de bezoeken van hun kinderen en 
kleinkinderen. Onbegrip en verdriet was er bij hem 
toen hij gescheiden werd van zijn geliefde Annie en 
naar de Leeuwerikweide moest verhuizen, omdat de 
zorg van hem te zwaar werd voor zijn vrouw Annie en 
deWehme. 
Het overlijden van zijn Annie, afgelopen 19 februari 
2004, leek langs hem heen te gaan maar je kon zien 
dat hij zag dat het anders was dan anders en toen hij 
ziek werd ging hij de strijd niet aan, maar zag hij uit 
naar de hereniging met zijn geliefde vrouw. 

Pa, 19 juli 2004 heb je mama bij de hand gepakt en 
hebben wij, je kinderen en kleinkinderen, afscheid van 
je moeten nemen. 

Onze dank gaat uit naar de verzorging van afdeling 
't Medler van de Leeuwerikweide, die pa met veel 
liefde hebben vezorgd 

Voor de vele blijken van belangstelling ondervonden 
na bet overlijden van pa en opa, betuigen wij U onze 
oprechte dank. 

Fam. Brink. 


