
Ter dankbare l_erii:!"'ering aan 

HER:\IAX KOEBRUGGE 

26 mei 1881 te Bornerbroek geb., overle
den 5 febr. 1978 te Vriezenveen, 9 febr. 
d.o.v. aldaar begraven op het R.K. kerk
hof. 
Als kind van 11 jaar kwam hij naar Vrie
zenveen. Hij was het manusje-van-alles 
e~ ~~t wilde hij ook zijn. Hij woonde 
b1J z11n getrouwde broer in. Hij zei altijd : 
"Een &oed huwelijk moet een driewieler 
zijn, want een tweewieler valt zo om." 
Vroeger kwam het veel voor, dat onge
tro1;1wde broers en zusters bij een gehuw
de im.voonden. Door allen hard te werken 
konden ze de eindjes nog maar net aan 
elkaar knopen. Oom Herman wilde het 
derde wiel zijn, dat het huwelijk van zijn 
broer economisch overeind moest houden. 
Terwijl zijn broer aannemer was, zorgde 
oom Herman voor de boerderij, veegde 
's winters de sneeuw voor de kerk weg, 
maakte klompen, vlocht korven, slachtte 
vee, ging stoelen matten, hielp bij het 
straten maken en haalde in 1905 alle ste
nen voor de R.K. kerk met paard en wa
tten van het kanaal aan het Westeinde 
toen nog een zandweg, per rit kon hij ' 
slechts een 700-800 stenen vervoeren. 
Omdat er nog geen fietsen noch auto's 
waren, bracht hij bij slecht weer de pas-

toor met een tilbury naar zieken en ster
venden. Zo uitte zich zijn vroomheid. Op 
hoge leeftijd bracht hij per dag vele uren 
o.oor met gebed, want hij had zichzelf de 
verphchtmg daartoe opgelegd. Toen hem 
g~vraagd _ werd of hij het sacrament der 
z1~~cn wilde ontvangen, zei hij : "Ik heb 
m11n hele leven voor de kerk gewerkt en 
dan zou ik nog zonder sacramenten moe
ten sterven. Dat zou niet mooi zijn.., 
Zo werd hij bijna ongemerkt de oudste 
parochiaan en zelfs de oudste inwoner 
van de gemeente. Tot het laatst toe bleef 
hij de krant lezen, want het politieke ge
beuren interesseerde hem zeer veel. En 
dan bad hij weer voor zijn familie en 
vooral voor zijn ouders, want zei hij : 
"Je wordt oud, als je je vader en moeder 
blijft gedenken." En als hij naar bed 
ging, zei hij altijd: "Ik kiek nergens naor. 
Ik gao naor bed." Maar dan had hij al 
alle deuren nagekeken of ze wel goed 
dicht zaten, w:'lnt hij bleef de vriendelij
ke, hulpvaardige en bezorgde oom, die 
hij heel zijn leven was geweest. Nu rust 
hij bij God. Wij missen hem met een 
dankbaar, zacht verdriet. 

Voor uw blijken van medeleven bij het 
overlijden van onze oom en oud-oom 
danken wij u hartelijk. ' 

De familie Koebrugge 


