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Al Uw liefdc hebt U ons gcgevco. 

Met dic herinnering zullen we verder leven. 

Hendrikus Gerhardus ten Brink 
echtgenoot van 

Johanna Gezina Braakhuis 

eerder gehuwd geweest met 

MHia Klieverllc.. 

HtJ werd geboren te Tilliilre op 22 februari 
1902. Na voorzien te ZIJD van dc Sacramenten 
van de Zieken overlecd hiJ te Rossum op 3 !ep
tember 1988 en hebben we hem begeleid naar z'n 
laatste rustplaats op het parochiekerkhof •ldaar. 

HtJ was zorgzaam eo tactvol en er straalde rust 
van hem uit. Op dc voorgrond trcden deed h•J 
ntet. In eenvoud is hij ZIJD levensweg gegaan 
HIJ hield van alles wat leefde om hem heen: 
mensen, dieren en de natuur. Hteft hiJ niet 
vaalt gezegd: .Is er nog een mooier plelqe dan 
her rode veld?" Daar hoorde hiJ de koekkoek 
en genoot hiJ van zijn vee. Vaak heeft hij zijn 
k111deren en kleinkindcreo liedJeS voorgezongen 
om 't oude niet verloren te Jaren gaan. H11 had 
een grote belangstelling voor wat er in de we
reld gebeurde en wilde tot het laarst op de 
hoogte bliJven. 
Zorgen heeft ht) ook gekend Na een kort en 
gelukkig huweliJk ontviel hem ziJn eerste vrouw 

na t'en langdurig ziekbed . waardoor hiJ alleen 
bleef met ?.tJn ktnderco. 

Met dankbaa rheid ktjken wij terug op zijn twee
de huwelijk, waarin hij met moeder vol liefde 
en zorg in goede harmonie hun grote g<'zln 
naar de volwassenheid heeft gt'leid. Tot op hoge 
leeftiJd. waarin l:iJn lichameliJke krachten het 
lieten afweten, blet'f zijn geest hrlder en ~terk. 

.In het huts van miJD Vader - zege Jezus - is 
ruimte voor velen". Dit sprak hem aan en gaf 
hem vertrott\\ en, waardoor hiJ vele vrienden 
maakte 

Lieve moeder, kinderen, kleinkindcrt"n, familie 
en bt>kendt'n; Bedankt voor alle zorg en liefde 
d•e Jullie miJ hebbeo gegeven. Ik heb een wel
bestt'ed leven achter mtj en heb miJn einddoel 
bereikt. Bewaar de goede sfeer in ons gezin en 
heb zorg voor elkaar. BhJf geloven in de Meas 
Christus. 

Voor Uw blijken van medeleven betuigen WIJ 

U onze oprechte da11k. 

Familie ten Brink 


