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In dankbaarheid gedenken wij 

Hendrikus Johannes Maria Bruggink 
'Henk' 

Henk werd geboren op 25 november 1965 te 
Zenderen. In de bloei van zijn leven, en volkomen 
onverwacht, is hij ons ontnomen, voorzien van het 
Heilig Sacrament der Zieken op zondag 29 februari 
2004. 
Op donderdag 4 maart is hij na de gezongen 
requiemmis in de parochiekerk van Zenderen op het 
parochiekerkhof aldaar begraven. 

Henk hield van het leven en de mensen om hem heen. 
Hij kon goed overweg met jong en oud. 
Na geslaagd te zijn aan de landbouwschool te Delden 
ging hij samenwerken met zijn vader op de boerderij . 
Samen met zijn ouders heeft hij de boerderij gemaakt 
tot wat hij nu is . 
Na het zware verlies van zijn moeder, bijna twee jaar 

geleden, heeft hij samen met zijn vader en ooms het 
werk voortgezet, in- en om het huis. Henk was boer in 
hart en nieren. De boerderij, de grond, het vee, alles 
werd door hem met liefde verzorgd, zeker ook in deze 
moeilijke tijd van het boerenbestaan. 
Veel steun zocht en vond hij daarbij in zijn geloof. 
Ontspanning zocht hij in een kaartje leggen, zowel 
binnen- als buitenshuis. Menig prijsje sleepte hij in de 
wacht. 
Ook de dagelijkse wandeling met zijn hond Tommie 
was hem dierbaar. Waar Henk ging, ging Tommie ook. 
Hij hield van de natuur. Zo trok hij er ook een paar 
dagen op uit naar Texel met zijn kameraad René. Uit al 
zijn verhalen blijkt dat hij daar volop van heeft 
genoten. 
Steevast waren ook zijn wekelijkse uitjes op zondag
avond naar Bruins waar hij samen met zijn vrienden 
veel plezier beleefde. 
Hij zat nog vol toekomstplannen en was zeker van zijn 
zaak om de boerderij voort te zetten. 
De levenslust en positieve instelling die hij bezat zullen 
voor ons, nu en in de toekomst een voorbeeld blijven. 

Voor al uw meeleven met ons verdriet bij zijn 
heengaan zeggen wij u hartelijk dank. 


