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Ter nagedachtenis aan ons moeder en oma 

Marie Kolbrink-Wiggers 
weduwe van Willem Kolbrink 

Geboren te Oldenzaal op 6 oktober 1912. 
Overleden te Oldenzaal op 7 september 1993. 

Het leven van ons moeder kan het beste getypeerd worden 
met "ijverig" en "goed". 
In de jaren '20 en '30 was het heel gewoon dat kinderen hun 
steentje bijdroegen aan de activiteiten in en rond het huis. 
Van Marie Wig gers werd dit ook gevraagd, vooral toen haar 
vader stierf en van 'n klein inkomen rondgekomen moest 
worden. 
Wat ze thuis en elders -al werkend- leerde, kwam haar goed 
van pas in haar huwelijk van ruim 45 jaar met Willem 
Kolbrink. 
Samen hebben ze zich volledig ingezet voor de opvoeding 
van hun kinderen. Als vader, van de vroege ochtend tot diep 
in de nacht, buitenhuis werkte, was moeder thuis bij de 
kinderen. Voor haar gezin deed zij alles. 
Deze ijver en het bezig zijn zat zo in haar, dat -toen de 
kinderen groter en zelfstandiger werden- zij act ivi teiten 
buiten het gezin vond. Vele uren bezocht zij zieken voor de 
Zonnebloem, hielp bejaarden met handwerken op "Mariahof" 
of zorgde voor de ziekenaktie van de Plechelmusparochie. 
Door dit al les kon zij zich bezig bl ijven houden toen ons 
vader en opa Willem in 1984 plotseling overleed. Tot op 
hoge leeftijd hield zij haar flat bij, zorgde voor zichzelf en 
hie ld haar eigen willetje! 
Terugkijkend op dit leven van bijna 81 jaar moet gezegd 

worden -en dat vond ons moeder ook- dat het goed was. 
Het was goed, 
• omdat er altijd brood op de plank en 'n dak boven 't hoofd 

was. 
• omdat zij aan anderen aandacht gaf, maar zelf dagelijks 

ook veel aandacht kreeg. 
• omdat zij zich bezig kon houden en tot aan de dood op 

zichze lf kon blijven wonen. 
• omdat zij kon genieten van haar kinderen en kleinkinderen 
• omdat zij Door als vriendin had. 
Op 3 oktober 1992 vierde ze met veel familieleden haar 
80ste verjaardag. Ze wilde laten zien dat zij dankbaar was 
voor wat het leven haar gebracht had. Ook al is haar laatste 
levensjaar, en met name de laatste maand, niet over rozen 
gegaan, toch had zij alle reden voor dankbaarheid en te
vredenheid. 
Vooral in de laatste weken van haar leven heeft zij aan lidy 
en Mariëtte haar dankbaarheid en tevredenheid laten blijken. 
Moeder wist maar al te goed dat zij beiden, en vele jaren ook 
Gerrit, zich volledig hebben ingezet om haar, na vaders 
dood, een goed en gelukkig leven te geven. 

Dit gelukkig leven heeft zij op aarde gehad! 
Wij bidden God haar dat ook in de hemel te geven. 

Uw aanwezigheid en troostende woorden, de goede zorg 
van dokter P. Briët en de prima en vriendelijke verzorging 
door Thuiszorg Twente, hebben ons bijzonder gesteund en 
goed gedaan. Hiervoor danken wij U oprecht. 

Lidy, Mariëtte 
Annelies en Sjef 
Wilco, Koen 


