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,.God is liefde". Aldus brengt de apostel 
Johannes het wezen van God onder woor
den. Als wij in het eeuwig leven één zullen 
zijn met God, dan wil dat dus zeggen dat wij 
goed zullen zijn zoals God zelf, dat wij be
antwoorden aan die enige norm die aan ons 
wordt gesteld, dat wij liefhebbende mensen 
zullen zijn. 

Als dit de maatstaf is volgens welke een 
mens bij het einde van z'n leven door God 
wordt beoordeeld, dan kunnen we over 
Doruske Brouwers heel gerust zijn. Want de 
liefde speelde in zijn leven een belangrijke 
rol. Hij was tevreden en prettig van aard, 
hulpvaardig en altijd voor anderen in de 
weer, vriendelijk en vol humor, een geluk
brenger voor z'n medemensen, een man van 
gebed en een trouwe kerkbezoeker, een toe
gewijde echtgenoot voor z'n vrouw, een be
zorgde vader voor z'n kinderen, een lieve 
opa voor z'n kleinkinderen. 

Als trouw lid van de Bond van Ouderen en 
als aktief zanger in het Bejaardenkoor werd 
hij door de medeleden gewaardeerd omdat 
hij altijd goeie zin had. Zo kende men hem 
ook in Lieshout, waar hij 25 jaar lang als 
melkventer z'n ronde deed en behalve zui · 
velprodukten ook vreugde bracht bij z'n 
dorpsgenoten. De vele jaren die nog volgden 
besteedde hij aan z'n vogeltjes, aan tuinieren 
en aan z'n speciale liefhebberij, het maken 
van klompen, die hun weg vonden over alle 
werelddelen. 

Kort voor z'n 80e verjaardag en in het zicht 
van z'n gouden huwelijksfeest heeft hij na 
een kortstondige ziekte en gesterkt door de 
genademiddelen van de H. Kerk in alle rust 
zijn leven teruggegeven in Gods hand, in het 
vaste geloof dat hij bij die algoede Vader 
voor eeuwig gelukkig zou zijn. 

Laten wij in datzelfde geloof God danken 
voor zijn oneindige goedheid. 

Voor uw blijken van belangstelling en mede 
leven bij het overlijden en de begrafen1s van 
mijn dierbare man, onze zorgzame vader en 
lieve opa zeggen wij U hiermede onze op
rechte dank. 

J.W. Bierens • Knijff 
kinderen en kleinkinderen 


