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Hendrlkus Hermanus Brookhuls 

Hennie 

echtgenoot van 
Johanna Aleida Mana Hengelman 

vader van Henri en lyame, schoonvader van Bngit, 
opa van Niels en Myran. 

Geboren te Beuningen op 20 april1933. Gehuwd op 
22 november 1960 Over1eden 28 mel 1997 te 
Enschede. Na de Uitvaartviering 111 de H. Maria 

Geboorte ker1< op zaterdag 31 mei 1997, hebben wij 
hem begraven op het R.K. ker1<hof aldaar. 

Hennie was een levenslustige man d1e z1ch ziJn gehele 
leven heeft ingezet voor de maatschappiJ. Zo bekleed
de hiJ in zijn vrije tijd diverse bestuursfunktles In het 
toenmalige Regionaal Ziekenfonds Twente, de 
Vakbond FNV en diverse gemeentelijke commissies. 
Hij was altijd bereid om problemen van anderen aan te 
horen en op te lossen. Hij stond altijd voor iedereen 
klaar, karaktertrekken die hiJ had meegekregen. Voor 
zijn gezin is hij a~ijd een goede vader geweest. Toen hij 
op 47 jarige leeftijd door zijn hartziekte niet meer actief 
deel kon nemen aan het arbeidsproces en in de WAO 
terecht kwam, voelde hij zich schuldig. Hij leerde leven 
met zijn ziekte en wiS1 zo zijn leven toch weer In te de
len. Hij maakte zijn ziekte niet de ziekte van een ander. 
Klagen was er bij hem niet bij. 

Fietsen, tuinieren, onderdelensets maken en helpen in 
de huishouding deelden zijn dagen In. In 1990 brak een 
nieuwe periode aan in zijn leven. De geboorte van ZiJn 
eerste kleinkind Niels. Hij was met recht een trotse opa 
Toen in 1992 Myran werd geboren besteedde hiJ nog 
meer tijd aan zijn kleinkinderen. Oppassen was voor 
hem een uitje. Knutselen, fietsen en spelen met hun 
deed hem veel plezier. Geen wonder dat zijn kleinkin
deren een grote aantrekkingskracht naar opa hadden. 
Hennie was een gelovige man, als er maar even een 
reden was om naar de ker1< te gaan, dan ging hij ook. 
Op 10 maart kreeg hij een hartlllfarct. Na een ogen
schijnlijK herS1el moest hij binnen enkele weken nog 5 
hartinfarcten Incasseren. Oe medische wereld kon hem 
niet meer helpen. Complicatie op compiiC8be volgden. 
Tot dat op 28 mei zijn varzwakte lichaam niet meer ver
der kon leven. Hij deelde zelf ZiJn laatste uren In op de
ze wereld. Klokslag 9 uur gaf hij ons aan. iets wat we 
op dat moment niet begrepen. Na persoonlijk afscheid 
genomen te hebben van moeder, zijn kinderen en voor
Zien te zijn van de H. Sacramenten der Zieken, Is hiJ te
midden van ons heengegaan op klokslag 9 uur. 

Bedankt voor alles• Hennie, pa en lieve opa 

Rust zacht 

Voor uw medeleven tijdens ZiJn ziekte en na zijn overlij
den, zeggen wij u onze oprechte dank. 

Annie Brookhuls - Hengelman 
Henri en Bngit 

Niets en Myrsn 
Lyanne 


