
Ter dierbare herinnering aan 

HARRY BROKS 
echtgenoot van 

JO SCHEltEKENS 

Hij werd geboren te Son en Breugel op 15 juli 
1930 en overleed door een tragisch ongeval op 
9 januari 1986 te Son. We hebben zijn lichaam 
te rusten gelegd op de gemeentelijke begraaf. 

plaats ,.Wolfswinkel" te Son. 

Terwijl zijn vrouw oon het werk was, zijn 
kinderen op school waren en hij op weg was 
naar z1jn werk werd Horry van ons weggeno
men door een ongelukkige slipportij. Alles 
leek nog zo prochtiR voor zijn gezin. Hij had 
een geweldig huwelijk en een sterke bond met 
zijn vrouw Jo, Moriëlle en Jeroen. De week· 
enden waren voor zijn gezin en hij ging vaak 
met hen de noluur in. Hij was een jager en 
van vissen hield hij ook. En zo kon hij bijzon
der genieten van de planten en de dieren. 
Deze liefde voor çle natuur bracht hij ook 
over op zijn kinderen. Zijn kinderen waren 
alles voor hem en omgekeerd hielden zij 
ziolsveol van hem. 
Op z·n werk was hij een gewaardeerde krocht 
wat ook lot uitdrukkinR kwam in de onder
scheiding met drie diamanten. Hij was be
trouwbaar en je kon van zijn woord opoon. 

Hij zang al vanaf zijn zevende joor in hel 
kerkkoor en het is dan ook fijn dat zijn kaar 
hem op zijn laatste gong kan vergezellen. 
Horry onderhield een goede bond met zijn 
familie en er ging geen weekend voorbij of 
hij bracht een bezoek aan oma. 
Velen en vooral ook zijn vrienden verliezen 
in hem een prettige man, die in al le beschei
denheid er was voor hen en bij wie je steeds 
een luisterend oor kon vinden. 
Horry was een gelovig man en een trouwe 
kerkganger. Bij hem was geloven en leven 
samengegroeid lot een vanzelfsprekende een
heid. En ook al zal de pijn en de droef
heid om zi1n plotselinge dood altijd voelboor 
blijven, we mogen hem i-;, geloof ook toever
trouwen aan Gods zorgen of om het met de 
woorden van Jeroen te zeggen : ,.Onze pappa 
is nu toch wel bij God in de hemel'". 

Moge hij rusten in vrede. 

Voor uw medeleven en belangstelling bij het 
overlijden en de begrafenis van mijn man en 
onze lieve pappa, zeggen wij U hartelijk donk. 

Joke Broks-Schellekens 
Mariëlle 
Jeroen 


