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Ter nagedachtenis aan 

Hennie Brookhuis 

Geboren te De Lutte 8-8-1934 
Overleden te Lonneker 23-8-2000 

Er zijn te weinig woorden om jou te beschrijven. 
Er zijn te weinig woorden om jou te prijzen. 

Deze 2 regels uit het gedichtje van het over
lijdensbericht geven de gevoelens weer van 
hen die je achterlaat. 

Het gemis is groot, met name voor Trees met 
wie je zo intens hebt geleefd. 
Elk moment van de dag zal ze je missen, om 
je enthousiasme, je humor, je optimisme, het 
genieten van de kleine dingen in het leven en 
de zorg waarmee je haar onringde. Niets was 
je te veel, zelfs de ernst van je eigen ziekte 
wilde je voor haar verborgen houden omdat je 
haar gezondheid niet wou schaden. 
Hoe vaak heb je tegen haar gezegd ervoor te 
vechten langer te leven dan haar, zodat je voor 
haar kon blijven zorgen. 
Hoe moeilijk is het nu voor Trees om zonder je 
verder te gaan. 

Hennie was geen man die op de voorgrond 
trad. Hij was gelovig en trouw aan hen die hij 
liefhad. Zijn familie was belangrijk voor hem, 
zijn 3 broers, die ook op veel te jonge leeftijd 
stierven , miste hij enorm. 
Kwamen vroeger neefjes en nichtjes op visite 
bij Trees en Hennie, dan was het regel dat je 
met Hennie een ijsje ging halen. Nu , een ge
neratie later, gold dat nog. Hennie kon intens 
van kinderen genieten en de kinderen ook van 
hem. 
Hij hield van gezelligheid, voetbal kijken, even 
naar de stad, puzzelen en van gekke plage
rijen. Anderen helpen lag in zijn aard . Niets was 
hem teveel en tegenprestaties verlangde hij 
niet. Vele jaren was hij werkzaam bij de vlieg 
basis Twente, dat was hem alles. 
Als je zo actief en ondernemend bent valt het 
zwaar gas terug te moeten nemen. Hij stond 
nog midden in het leven en had veel om voor 
te zorgen. 
Het plotselinge overlijden van Hennie valt ons 
zwaar. 
Laat ons allen, maar Trees in het bijzonder, 
kracht putten uit de energie en de positieve 
levensinstelling die hij bezat. 
Moge hij nu zijn in vrede met de verrezen Heer. 

Wij danken U voor uw meeleven en meegaan 
op zijn laatste tocht op aarde. 

Trees en familie 


