
" Dankbaar geilenken wij 

ANTOON RUITER 

echtgenoot van ANNIE KOLBRINK 

Hij werd gèboren te Oldenzaal op 5 april 1912. Ge~terkt 
door het H. Sacrament der Zieken is hij op 26 april 1993 
in het ziekenhuis te Enschede overleden. Biddend heb
ben wij afscheid van hem genomen in de H. Plechelmus
basiliek op 29 april en hem daarna begeleid naar het 

crematorium te Usselo. 

Pa wa5 een lieve en zachtmoedige man, die mocht be

schikken over grote creatieve gaven. Als rasechte 
Oldenzaler liet hij naar buiten moeilijk blijken hoe 
betrokken en gevoelig hij was. Afkomstig uit een gezin 
van "bouwvakkers", leerde ook deze zoon een vak. Toen 
echter op de ambachtschool aan het licht kwam in welke 
mate hij kunstzinnig begaafd was, bleek er geen vraag te 
zijn voor deze begaafdheid en werd hem ook niet de 
mogelijkheid geboden zich in het kunstschilderen verder 
te ontwikkelen. Pa werd huisschilder. Met grote nauw
keurigheid heeft hij zich altijd volledig voor zijn werk 
ingezet. Hij werkte met plezier, tot hij geplaagd door zijn 
rug, ge-0wongen werd te stoppen. 
Meer dan vijftig jaar is hij gelukkig getrouwd geweest 
met ma. Ze stonden elkaar half! Bijna onafscheidelijk 
waren ze samen en deden ook veel samen. Een vrolijke 
en attente man, die het altijd iedereen naar de zin pro-

beerde te maken. Een man en vader die maar zelden 
kwaad werd en die de ander het beste gunde. Een vader 
die belang inje stelde en alles voor je wilde doen. zonder 
zich te bemoeien met de "eigen weg" die ook zijn kinde
ren moesten kunnen gaan . En ook deze opa had in zijn 
hart een heel bijzonder plaatsje voor zijn kleinkinderen. 
Pa was een "duivenmelker" van het zuiverste soort. Zelfs 
toen hij door omstandigheden zijn duiven al lang van de 
hand had gedaan , volgde hij na het lossen nog steeds de 
Oldenzaalse duiven op de thuisvlucht. 
Toen pa niet meer kon werken, pakte hij zijn oude liefde 
weerop: het kunstschilderen. Vele schilderijen getuigen 
van zijn vaardige hand. Al zijn kleinkinderen heeft hij zo 
vereeuwigd. Vroeg men hem om iets te schilderen, dan 
kon hij naar zijn aard maar moeilijk weigeren. 
Enige jaren geleden kreeg pa problemen met zijn longen. 
Langzaam maar zeker heeft dit tekort aan lucht hem 
gesloopt. Hij klaagde echter nooit. Mede in zijn geloof 
vond hij steunen houvast. Temidden van zijn gezin heeft 
hij afscheid genomen en is van ons heengegaan. 

"Moge pa, bij wie wij ons allen zo geborgen hebben 
geweten, nu rusten in de geborgenheid en vrede van de 
Vader in de hemel." 

Vooruw belangstelling en meeleven danken wij u harte
lijk. 

J.M. Ruiter-Kolbrink 
Kinderen en kleinkinderen. 


