


In dankbare herinnering aan 

Jacques Bruys 

drs. Jacobus Cornelis Maria Bruys 
ridder in de Orde van Paus Gregorius de Grote 

ridder in de Orde van Oranje-Nassau 

echtgenoot van 
A.J.H.M.B. (Hanneke) van Dommelen 

* 24 november I 928 te Bergen op Zoom 
t 27 februari 2000 te Enschede 

Wat niemand voor mogelijk hield is plotseling 
gebeurd. Na een fijne, eige~lijk gewone. zater
dag vol activiteiten in de turn en op de tennis
baan ging je 's-avonds slapen en werd Je niet 
meer wakker. 

Je stond nog zo 'bruysend' in het leven! Vol 
ideeën en plannen. Als bourgondische Braban_
der hield je van het goede leven en geboort1_g uit 
"het Krabbegat" wist je wat carnaval-vieren 
was. Daar ligt ook ' t begin van 45 jaar l lanneke 
en Jacques. 
Je was heel erg trots op je kinderen. Vincent 
hoorde daar ook bij. Met Edwin had je een 
speciale vriendenband. De bijzondere vader
dochter-relatie met Miriam werd nog versterkt 

met de komst van kleine Anne. Dit kleinkind 
heeft een hele nieuwe dimensie aan je leven ge
geven. Later zal zij weten hoe gek opa op haar 
was. 
We missen je warme betrokkenheid, je goede 
raad en advies. We konden altijd met alles bij je 
terecht. 
Dankzij het thuisfront kon je als sociaal betrok
ken econoom je organisatorische talenten opti
maal benutten. Daarbij stond bij jou het mense
lijke aspect altijd voorop. Je had een brede 
belangstelling voor iedereen in je omgeving. 
Soms primair reagerend en eigenwijs, maar 
altijd oprecht en betrokken, heb je veel voor 
elkaar gekregen en ons en anderen geïnspireerd. 
Een kleine 40 jaar heb je je ingezet voor 'jouw' 
Zusters Franciscanessen van Denekamp. Niet 
alleen jij , maar ons hele gezin is daar kind aan 
huis geworden. 

Je leven stond voor het grootste gedeelte in het 
teken van zorg voor anderen. Nu wordt er voor 
jóu gezorgd. Dat heb je verdiend! .. 
Dag lieve Jacques, papa en opa. WtJ houden 
ontzettend veel van je. 

Voor de vele blijken van uw medeleven danken 
wij u allen van harte. 

Hanneke 
Edwin 
Miriam, Vincent & Anne 


