
Een dankbare herinnering aan 

JAN BRINKS 

Hij is geboren te Enschede op 1 nov. 1914. 
Op 28 aug. 1939 verbond hij zich door het 
sacrament van het Huwelijk met Johanna 
Hendrika Zandhuis en de Heer zegende hun 
beider liefde met drie dochters en een zoon. 
Geheel onverwacht is hij, gezalfd door het 
H. Oliesel overleden te Mariaparochie, Al
melo op 23 dec. 1980 en op 27 dec. d.a.v. 
begeleid naar het crematorium te Usselo. 
Hij is 66 jaar oud geworden. 

Jan Brinks was een man die van het leven 
hield en er echt van kon genieten. Hij had 
een blij en plezierig karakter, hield van hu
mor, stond altijd voor iedereen klaar die een 
beroep op hem deed en was liever de minste 
dan zich er.gens kwaad over te maken. 
Ruim 31 jaar was hij de steun voor zijn vrouw 
Annie door zijn zorgzaamheid en trouwe 
liefde. Hij was de trots van zijn kinderen 
en de vreugde van zijn kleinkinderen voor 
wie hij een fijne en meelevende vader en 
opa was. 
Toen hij ruim 10 jaar geleden om gezond
heidsredenen zijn werk bij de ontginning 
moest opgeven had hij daar eerst erg veel 
moeite mee. Maar toen hij ontdekte dat hij 
het talent bezat om knutselend met hout 

de moo·ste dingen te kunnen maken, brach: 
hij met deze hobby uren door in zijn schuur
tje. Hij leefde weer helemaal op, was blij en 
tevreden en hoopte tachtig jaar te mogen 
worden. 
Deze laatste hoop is voor hem niet vervult. 
Nadat hij de hele dag druk in de weer ge· 
weest was om thuis gezellig het kerstfeest 
te kunnen vieren .. .,ging midden in de win
ternacht voor hem de hemel open". Het 
kerstfeest viert hij nu met Hem die van Zich
zelf gezegd heeft: .,Ik ben het Licht der we
reld, wie in Mij geloofd zal niet in duisternis 
wandelen". In dit gelovig vertrouwen, waarin 
Jan Brinks ons zelf is voorgegaan, geven we 
hem uit onze handen over in de handen van 
de levende God en bidden vol overgave: 
.,Heer, geef hem de eeuwige rust en het 
eeuwige Licht verlichte hem. Dat hij moge 
rusten in vrede". 
O.L. Vrouw van altijd durende bijstand bidt 
voor hem. 

Voor de vele blijken van medeleven onder
vonden na het overlijden van mijn lieve man, 
onze vader, opa en zoon zeggen wij U har
telijk dan!<. 

J. H. Brinks-Zandhuis 
Kinderen, kleinkinderen 
en moeder 


