
Voor ons onverwacht ben je heengegaan, 
maar vergeten doen wij jou nooit. 

Franciskus Willebrordus Jozef 
Koebrugge 

Hij werd geOO'en op 29-09-1933 te Hengelo aan de Oude 
Postweg 112a. Bijna zijn hele leven heeft hij hier ge
woond. Dankbaar zijn wij dan ook voor het feit, dat hij 
slechts korte tijd zijn zo vertrouwde en geliefde omgeving 
heeft moeten missen. 

Sterven doe je niet ineens 
maar af en toe een beelje 
en alle beeljes die je stierf 
het is vreemd, maar die vergeet je 
Het is je dikwijls zelf ontgaan, 
je zegt 'ik ben wat moe' 
maar op een keer dan ben je 
aan je laatste beelje toe 

Pa groeide op als jongste in een groot gezin. Al vanaf 
zijn vroege jeugd was hij gek met dieren en de natuur. 
Zijn grote hobby was dan ook al vroeg de duivensport, 
en hij is hier dan ook jaren lang enthousiast mee bezig 
geweest. Op zijn veertiende is hij begonnen als 
•mechaniker' bij de Duitse firma Griesel, later opgegaan 
in het bedri~ El<rMatic. Bij dit bedrijf heeft hij déll ook zijn 
veertig jarig jubileum gevierd. 
Pap was véll jongs af aan al geïnteresseerd in auto's en 
motoren. Als technisch iemand mocht hij dan hier ook 
graag zelf aan sleutelen. Ook in en om het huis was ~ij 
graag bezig, met néme de tuin en kokkerellen waren ZlJn 
grote liefhebberijen. 

Hij was een zeer zorgzaam iemand en stond altijd voor 
iedereen klaar. Ook voor ons, lieve pap, was je er altijd. 
Daarnaast was je altijd erg bezorgd, waarschijnlijk te 
bezorgd. Daarom heb dan ook in je laatste jaren je leed 
en lijden voor jezelf gehouden. Je wou ons daamee niet 
belasten. 

Bedankt pa, we zullen je heel erg missen. 

Voor al uw belangstelling en medeleven, betoond na het 
overlijden van onze lieve man, vader en opa danken wij 
u hartelijk. 


