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We bewaren ftJne herinntnngen aan 

Henrikus Wilhelmus Maria Bril 

Henk 
echtgenoot van Mtep Hagen 

Geboren op 19 met 1940 in Avcrio (gemeente 
Dtepenveen) als derde uit een gezin van tien kinderen. 
Op 22 aprill965 trouwde hij met Miep Hagen. Samen 
kregen ze drie kinderen. Martin, Fis en Saskia. Geheel 
onverwachts is htj op l augustus 2003 overleden aan 
een hartstilstand. Na de uirvaamnis in de H. Pauluskerk 
te Raalte hebben v.ij pa te ruste gelegd op begraafplaats 
PleegMe. 

Pa was een man met een sterk karakter, die ontzetten<.! 
goed w~t wat hij "ilde. [erlijk ziJn, zijn afspraken 
nakomend, kethard werken<.!, zorg en aandacht 
bestedend aan de mensen om hem heen. maar ook met 
te beroerd om anderen via de nodige humor re laten 
inzien <.lat relativeren erg belangrijk is. Doe maar 
gewoon, dan uoe je al gek genoeg 
In ma vond hij iemand die in vele opztchten ziJn tegen
pool was. ze vulden elkaar echter goed aan. Samen 
hebben ze veel meegemaakt. Voor heiden nam hun 
werk een belangriJke plaats in hun leven in. Daarnaa~t 
waren er vele mooie momenten waarop ze samen 
genoten van het leven. Ook was er altijd aandacht voor 
andere mensen, ho~ druk ze ook waren. 
Pa had een hekel aan overdrewn gl'doe maar kon 
genieten van een samenzijn met zijn gezin, de farmlie 
of speetaal met ZIJn VIJf kleinkinderen, die hem zullen 
herinneren als een 'echte opa'. Altijd in voor een grapje, 
btJ oma de pot ~et spe!<J~ stiekem leeg et~n. Zijn e,trstc 

Vroeger al~ kind groctde pa op op een boerderiJ in 
Avcrlo. waar weinig tijd w~ voor luxe, er mOl'st 
gewerkt worden. loch wasdu een mooie tijd. dit bleek 
uu de b1jzondere band met opa en oma Bril en met 
ZIJn 9 broers en zusters. 
Pa werkte ruim dertig jaar bij transportbedrijf Van 
Optjnen en zelle zich in met al zijn energie. Nooit was 
hem 1ets te gek. Ookdit deed hiJ vanuit de gedachten 
<he hij van huts uu mee kreeg. In ziJn vak als 
nachtwagenchauffeur kwam htJ tn aanraking met vele 
mensen van verschillende pluimage. Ztjn kra('ht lag m 
het feit dat hij op een bijzondere manier met al deze 
mensen omging, hij bleef zichzelf. 
Rutm tien jaar geleden kwam hrJ ~ia Saskia tn 

aanraking met de paardensport en kreeg hij een hobby. 
Tot dat moment bestond zijn leven uit werken en nog 
eens werken. Doordat hij genoot van deze prachlige 
ontspannmg, was de stap om met de vut te gaan niet 
moeilijk. Sinds dit moment werd ZIJn leven ande~. 
maar met minder druk. Vol O\'Crga,·e zette hij zich 111 

voor de paardensport. zowel voor Sas als ook voor 
diver.;e verenigingen 111 de buurt. Ort was zrJn lu~t en 
ziJn leven, ook hter kon hij omgaan met mensen en 
zaken regelen op zijn eigen bekende manier. 

Zts par geleden werd er plotseling een tumor op ZIJn 
stembanden geconstateerd, er volgde een moeilijke: en 
onzekere tijd. lot onze grote opluchting werd giJ 
genezen verklaard, met deze situalk ging hij evenrens 
op zijn eigen wijze om. 

Het plotseünge overlijden in de paardenstal kwam als 
een vreselijke schok, wellicht was het voor jou toch de 
moorsteplek op de wereld! 
Je suerf in je geliefde omgeving. 
Pa. het is voorbij maar het is goed zo. 


