
Ubi caritas et amor, Deus ibi est. 
Waar vriendschap en liefde zijn daar is God. 

Jij bent niet dood - de Heer heeft jou geroepen 
bij hem te wonen in zijn Glanzend huis; 

Je hoeft geen rust en vrede meer te zoeken, 
Je hebt ze nu - want jij bent veilig thuis. 



r 
Met veel liefde gedenken wij 

Jo Brinkhuis 

- Joseph Antonius -

bijna 50 jaar echtgenoot van 

Jacoba Maria Hondtong 

geboren te 's·Gravenhage op 6 februari 1921, 
overleden te Losser op Goede Vrijdag, 14 april 
1995. 

In onze herinnering zal hij voortleven als een 
zorgzame echtgenoot, lieve vader en allerliefste 
opa, altijd behulpzaam met een vriendelijk woord 
voor iedereen; niemand deed tevergeefs een be· 
roep op hem. In dat opzicht was hij een waarach· 
tige "Barmhartige Samaritaan". 
Zijn jeugd was niet altijd even gemakkelijk. Al 
vroeg moest hij aan het werk in de fabriek. 
De oorlog- zijn tewerkstelling in Duitsland. was 
voor hem een moeilijke periode, maar ook in die 
tijd was hij voor menigeen een steun en toever
laat. In alles was zijn Geloof het fundament in 
zijn leven. Hij was een trouwe bezoeker van de 
Maria kerk, iedere zondag achterin te vinden . 
Vaak sloot hij als laatste de deur. 

Een andere pijler in zijn bestaan was de zorg 
voor zijn gezin. Het deed hem veel verdriet dat 
hij zijn arbeid bij de ABTB, om gezondheidsre· 
denen, voortijdig moest opgeven. 
Gelukkig kon hij toen nog heel veel betekenen, 
weliswaar in een rustiger tempo, voor zijn vrouw, 
die hij enorm verwende, zijn kinderen en klein
kinderen en allen die een beroep op hem de· 
den. Velen kennen hem van het fietsen maken 
en van zijn werk voor de Historische Kring, waar
in hij zijn liefde voor geschiedenis kwijt kon. 
Zijn kinderen en kleinkinderen betekenden al· 
les voor hem. Altijd was hij blij wanneer ze hem 
opzochten en niets was hem dan teveel. 
De laatste fase van zijn leven viel hem zwaar, 
hij werd afhankelijk en kon niet meer zoals hij 
wilde. Aan dit alles is nu een eind gekomen. 
Zijn wens om thuis te mogen sterven en van 
daaruit te worden begraven, is in vervulling ge· 
gaan. Op Goede Vrijdag hebben wij thuis af· 
scheid van hem moeten nemen en hem opge
baard. Op woensdag 19 april hebben wij hem 
samen "achter de beuken heg", zoals hij het zelf 
altijd noemde, begraven. 

Wij zullen hem erg missen. 

Allen die deze dagen met óns hebben meebe· 
leefd en ons tot troost en steun zijn geweest, zeg· 
gen wij hartelijk dank. 

Coba Brinkhuis, kinderen en kleinkinderen. 


