
Ter herinnering aan 

Frled Brouwers 

geboren te Heeze 1 maart 1945 
overleden te Geldrop 18 oktober 1982 

Fried heeft op zijn eigen manier van het 
leven genoten. Hij was blijmoedig en op
gewekt van aard: 's morgens trok hij al flui
tend naar zijn werk: de buitenlucht in, 
wsnt daar was hij in zijn element. 
Wie door de wat ruwe buitenkant kon 
heenkijken, merkte pas goed, t\oe Fried 
was: het uiterlijk bravour kon dan niet 
meer verbergen, hoe hij eigenliJk was: een 
man van zijn woord, die stond voor wat hij 
eenmaal gezegd had en die opkwam voor 
zijn recht, maar ook een man met een hart 
van goud, die zo goed als ieder ander 
haakte naar tederheid en geborgenheid. 
In de kring van de familie werd die hem 
geschonken: daar voelde hij zich op zijn 
gemak, lliJ werd er gewaardeerd en was er 
gelukkig. 
De goedheid, die hem geschonken werd, 
w ilde hij graag vergelden: dat kon hij door 
altijd klaar te staan als zijn hulp nodig was, 
hij kon trouwens werken als geen ander. 
Hij deed het ook door gul en gastvrij te 
zijn, als hij in zijn eigen huis, waar hij zo 
trots op was, ontving. Geven deed hij trou
wens toch graag: aan geld was hij niet ge· 
hecht: voor zijn ontspanning had hij ge
noeg aan kaarten en een goed glas bier en 
de rest werd royaal besteed aan anderen 
en aan goede werken. 

Zijn onverwachte dood heeft ons verbljs· 
terd en met de pijn van het gemis in het 
hart verschijnen wij voor God in het ver
trouwen, dat Fried bij Hem welkom zal 
zijn, zoals een kind welkom is bij zijn va
der. 
Hij ruste in vrede. 

t 
Voor uw blijken van belangstelling en 
medeleven betoond bij het overlijden van 
onze dierbare zoon. broer, zwager en oom 
zeggen wij u oprecht dank. 
Vader en moeder, 
broers en zussen, 
neven en nichten. 


