
Toon mij Heer Uw wegen, 
en leer mij Uw paden kennen. 



,.Roept God een mens tot leven, 
Wie weet waarom en hoe, 
Hij moet zichzelf prijsgeven, 
Hij leeft ten dode toe." 

Een dankbare herinnering aan 'n lieve man, 
vader en vriend, 

GERHARDUS BERNARDUS 
PETRUS KOLENBRANDER 

Geboren in Hengelo op 29 juni 1902, ontving hij 
het H. Doopsel in de St. Lambertuskerk aldaar. 
Hij werd de oudste van dertien, begaafd met een 
helder verstand en 'n ijzeren wil. In de schoot 
van het gezin leerde hij dat nauwgezette plichts
betrachting en een oprecht geloofsleven hand in 
hand gingen. Van zijn moeder, die hij zeer ver
eerde, kreeg hij twee lijfspreuken mee, waarnaar 
hij altijd bewust zou trachten te leven: ,.Denk 
altijd het eerst aan de ander, daarna pas kom 
jijzelf" én "Elke morgen gaat de zon op, ook al 
zie je hem niet". Hier ligt ongetwijfeld de sleutel 
van zijn aansprekende persoonlijkheid. De ander 
kwam bij hem inderdaad altijd op de eerste plaats . 
Daarbij was hij een onverwoestbaar optimist. 

Op 10 aug. 1932 sloot hij, eveneens in de Lamber
tus, een gelukkig huwelijk met Hendrika Roebers, 
die hem tot het laatst toe trouw ter zijde stond en 
alle lief en leed met hem deelde. Zij schonk hem 
een dochter en zoon. 

Vanaf 16 april 1946 tot 29 juni 1967 was hij de 
eerste burger van Tubbergen. Met deze gemeente 
raakte hij zo hecht verbonden dat hij ook na zijn 
pensionnering er met zijn hart niet meer van los 
kon komen. 

In zijn laatste levensjaar, zijn 78e, overviel hem 
een slopende ziekte. Tijdens die ziekte ontving hij 
regelmatig_ en met grote eerbied de H. Commu
nie. Hij ontsliep uiteindelijk kalm en tevreden op 

30 maart 1981 in zijn woning te Tubbergen. Op 3 
april d.a .v . hebben wij hem , na de Eucharistie
viering in de St. Pancratiuskerk begeleid naar zijn 
laatste rustplaats op het kerkhof naast de paro
chiekerk, in afwachting van de opstanding der 
doden. 

Wie hem hebben gekend - en dat zijn er zeer 
velen - zullen slechts met moeite wennen aan de 
gedachte dat Gerhard Kolenbrander niet meer in 
hun midden is. Hij was een mens van wie vreug
de, bemoediging en vertrouwen uitging. Wat hem 
het meest karakteriseerde waren zijn bescheiden
heid, eenvoud en openheid. Voor zichzelf stelde 
hij geen eisen. Hij schuwde persoonsverheerlij
king. Hij was niet gecompliceerd. Hij kende geen 
,,aanzien des persoons" . Hij trad elke mens eer
lijk tegemoet. Hij was volkomen dezelfde voor rijk 
en arm. Wie hem om zijn mening vroeg, kreeg die 
te horen zonder terughoudendheid en trefzeker. 
Zijn uitzonderlijk taalvermogen, gekruid met een 
heel eigen soort humor, stelde hem daartoe in 
staat tesamen met zijn begrip en diep respect 
voor de evenmens. 

Kolenbrander was en bleef een Twentenaar in 
hart en nieren, een groot liefhebber van de na
tuur, een bewonderaar van alles wat groeit en 
bloeit. Hij genoot intens van zijn kleinkinderen 
en vroeg zich soms met enige zorg af wat er van 
hen zou worden in onze woelige wereld. Maar zijn 
sterk geloof in de Heer van álle leven deed hem 
weldra deze tijdelijke impasse te boven komen. 
Het is een voorrecht hem te hebben gekend. Het 
blijft ónze opdracht alle goede dingen van deze 
mens over te nemen en door te geven. Zo al leen 
kunnen wij zijn nagedachtenis eren en de herinne
ring aan hem levend houden. 

,,Wie Jezus' kelk wil drinken, 
Zijn doopsel ondergaan , 
Zal in de dood verzinken 
En uit die dood opstaan." 

Moeder Maria, wees Uw trouwe zoon indachtig! 


