
Ter dankbare herinnering aan 

JOHAN BROUWERS 
echtgenoot van 

MIET VAN DER HORST 

Vader is geboren te Lieshout op 31 januari 1919, 
en overleed te Helmond op 29 Januan 1986, 
gesterkt door het Sacrament van de Zieken. 
Na een plechtige Eucharistievienng, op 1 februari 
1986, in de parochiekerk van St. Servaas te Lies
hout, hebben WIJ vader te rusten gelegd op het 
parochiekerkhof, aldaar. 

Lieve vader, 

veel te snel ben je biJ ons weggehaald. 
Zo plotseling dat wij het allemaal nog niet kunnen 
bevatten. Gelukkig heeft God ons nog wel de tijd 
gegeven om in je korte ziek-zijn bij je te kunnen 
zijn om je te troosten en te vertellen hoeveel wij 
van je houden. Wij allen weten hoe moedig en 
sterk jij jezelf hebt overgegeven aan je geloof in 
de Heer. Je te korte leven dat werd gekenmerkt 
door de drie dingen die het belangrijkste voor je 
waren, je gezin, je geloof en de natuur. 
Je gezin waar je zo trots op was, het vertrouwen 
in de kerk waar je zoveel kracht in vond en de 
natuur, waar je wandelend met je kleinkinderen 
zo van kon genieten. 

Je was een man van weinig woorden, maar veel 
meer van daden. Soms niet begrepen omdat je 
vaak een heel andere kijk op het leven had dan de 
mensen om je heen. Het was zo moeilijk voor Je 
om de moderne tijd te begrijpen maar we weten 
dat je er erg je best voor hebt gedaan. 
Je grote doel was om van ons goede en verstan
dige mensen te maken. !Jaar danken wiJ Je voor 
Een ander belangrijk punt voor Je was 'Bavana', 
je werk, waar je een groot deel van je leven aan 
hebt gegeven, waar je door Je bescheiden opstel
ling veel vrienden maakte. Een band die ook na 
Je pensionering is blijven bestaan. 
We verliezen in hem 'n goede echtgenoot, 'n trot
se vader, 'n lieve opa, en ' n grote vriend. 

Moge zijn Godsvertrouwen en zijn respect voor 
de Schepping ons helpen dit grote verlies te 
dragen. Bedankt vader voor alles, we zullen je 
noo1t vergeten. 

Wij danken U allen hartelijk voor Uw belangstel
ling en Uw medeleven, betoond bij het ziek-zijn, 
het overlijden en de begrafenis van mijn lieve 
man, onze zorgzame vader en lieve opa 

M. Brouwers-van der Horst 
Kinderen en kleinkinderen 


