
Dan~baar gedenken wij 

Tonnie Brouwer 
echtgenoot van Sien Brouwer-Segennk 

Hij werd geboren op 18april1921 te Oldenzaal en over
leed op 14 februari 1995 in het verpleeghuis 'Oiden
hove' te Losser. Wij hebben samen afscheid van hem 
genomen op 17 februari in de Drieëenheidsparochie te 
Oldenzaal en hem daarna te ruste gelegd op de be
graafplaats in Oldenzaal. 

Herinner mij, maar niet in sombere dagen, 
als wolken luchten licht verjagen. 
Herinner mij in de stralende zon, 
hoe ik was, toen ik alles nog kon. 

Pa heeft heel bewust geleefd met zorg en aandacht 
voor zijn vrouw, ZIJn kinderen en vooral zijn kleinkinde
ren, waar hij stapel op was. Hij is uiteindelijk ook heel 
bewust gestorven. Als mens van de natuur genoot hij 
van de volkstuin, d1e eenvoudigweg 'het land' genoemd 
werd. Oe dag vóór hij ziek werd was hij er nog en heeft 
alles opgeruimd en klaargemaakt voor de winter. Ook 
thuis had hij alles geregeld: administratie, telefoonnum
mers en de zolder opgeruimd. Daarmee wellicht aan
gegeven dat hij zelf 'klaar' was. Pa had een uitgespro-

ken mening maar respecteerde de mening van een 
ander. Hij gaf graag goede raad, maar noo1t onge
vraagd. Hij liet zijn kinderen de vrijheid om hun etgen 
leven vorm te geven. Als dit soms moetltjk gtng zei hij 
noot: 'Zie je wel, ik heb het 1e toch gezegd', maar deed 
alles wat in zijn vermogen lag om ons op te vangen. 
ZiJn geliefkoosde uitdrukking was: 'Joa is joa en nee is 
nee'. 

Toen hij op 1 oktober 1 g94 door 2 herseninfarcten werd 
getroffen was dat voor hem een geweldige teleurstel
ling; hij heeft nooit afhankelijk van anderen willen zijn. 
Veel van zijn verdriet heeft hij in stilte van binnen moe
ten verwerken, omdat hij niet meer kon praten. 
Oe dood boezemde hem geen angst in. Tijdig heeft Pa 
aangegeven het Sacrament van de Zieken te willen 
ontvangen en alles gelovig in Gods hand gelegd. De 
weg ts zwaar geweest voor Pa en Ma, maar hij heeft de 
beker leeggedronken. Nu alles is volbracht zal hij heb
ben mogen ervaren: 'Als God ons thuis brengt, 

dat zal een droom zijn'. 

Pa, we zijn je dankbaar voor al je goedheid, liefde en 
zorg voor allen die aan je gehecht waren. 

Voor uw blijken van medeleven tijdens zijn ziekte en na 
zijn overlijden willen wij u hartelijk danken. 

Fam. Brouwer 


