
"God, ik dank U voor mijn leven. 
Hel was niel lang, maar lang genoeg 
en elke dag heb ik gevoeld 
wat leven was. 
En steeds heb ik bevroed 
Uw kracht die mij deed leven. 

A.L. 

Ter dankbare nagedachtenis aan 

Hendrik Gerard Maria Brandsma 
Geboren Ie Denekamp op 4 mei 1940. 
Overleden ~ldoar op zondog 8 februari 1981. 
Begraven op het parochieel kerkhof 12 februori t981. 

Terwijl Henk zich voorstelde de Eucharistieviering op 
de TV Ie gaan volgen op die zondagmorgen, werd hij 
plotseling door God opgeroepen. En met hem ging er 
van ons iem.:~nd weg die een dierbare en sympatieke 
herinnering achterlaat. 
Hel mysterie van de dood pijnigt ons hart telkens 
weer en zuchtend vrbgen wij ook telkens weer naar 
hel waarom .... En er is geen enkel ander antwoord te 
geven als dat, wat God ons gat in zijn eigen Zoon , 
Jezus. Aan Hem alleen kunnen we ons vastklampen, 
want Hij ging ons voor in de dood om Ie verrijzen . 
Ook voor ons is er nieuw leven over de dood heen . 
Hij heeft hel mysierie niei weggenomen, moor er deze 
be loflo aan toegevoegd: Ik ga terug naar mijn Vader 
en ik ga daar een plaats voor U gereedmaken, opdot 
ook gij ='-'B zijn wat~r ik ben. 
Henk was een rustig, sereen man, evenwichtig en ge
lijkmo')dlg, arbeidzaam, vriende lijk en eenvoudig van 
leven, die niets voor zichzelf nodig had . Die eigen
schapp~n w.lren misschien wel de vrucht V'an een 
innig persoonlijk contact mei de Heer, op wie hij zijn 
feven had gebouwd en bij wie men hem regelmatig 
kon vinden, atijd op zijn eigen plaats. Zijn veelzijdige 
belangstell•ng ging uit naar alle lacetten vnn hel 
leven, of ~el nu lag op gemeentelijk of kerkelijk ter-

rein, of het nu de sport of andere ontspanning btsfrot. 
Henk stond ook helemaal op de bres voor onze dorps
tradities, zoals het klokgebeier en de paasgebruiken. 
Zijn omgang met de mensen betekende vreugde en 
vriendschap, hartverwarmend . 
Lieve moeder, ik dank U voor al Uw liefde, voor Uw 
bezorgdheid voor mij, voor al Uw goedheid . Het moet 
U zwaar vallen, niemand meer bij U te hebben, waar
voor U zorgen kunt, wanl Uw zorg voor mij was jouw 
vreugde. 
Broers, zusters en tante Jo, ik vond bij jullie veel be
.testiging en vriendschap en ik dank jullie hiervoor. 
Wat ik voor jullie betekende moel jullie nu troosten 
n~M een hoopvolle verwachting van ons geloof : eens 
zien wa elkaar terug. 

Moge Henk door God - in wie hij zoveel vertrouwen 
heeft gesteld - gekend zijn en bemind. 

Heel horlelijk donk voor de door U beloonde bel ong
sle!ling bij het plotu~ling overlijden van onze zoon 
(: n broer Henk. 

FAMILIE BRANDSMA 

Denekamp, februari 1981, 

J. Bennekor - ko>ler - Denekamp 


