
Hiermee willen wij allen danken, die ons in de 
treurige dagen rond de dood en de begrafenis 
van onze zoon en broer Henk en in de dagen 
daarna met bun aandacht voor ons, ons heb
ben willen steunen en sterken. 

Makkum, november 1981 

Wyger Brulnsma 
Christine en Erich 
Oeke 

Ter dierbare herinnering aan 

HENK BRUINSMA 
Geboren te Dronrijp 4 juli 1958; 
Overleden te Makkum 19 okt. 1981. Na de 
plechtige uitvaart in de r .k. parochiekerk te 
Makkum aldaar begraven 22 okt. 1981. 
Henk, voor degenen die hem niet zo goed ken
den: een gewone, aardige jongen, sportman, 
goedlachs, gek op kinderen, sterk en robuust 
van uiterlijk, met een prettig karakter. Maar 
die hem beter kenden, zijn vrienden maar 
vooral zijn familie, zullen hem blijven missen. 
Henk genoot van de kleine dingen van het le
ven, maar het meest nog van mensen. Hij bad 
een enorm vertrouwen in mensen. Werd dit 
echter door iemand beschaamd, dan liet hij die 
zonder er veel woorden aan vuil te maken ver-
9er links liggen. zelf was hij goudeerlijk en zei 
alles ronduit. Hij hechtte niet zo erg aan geld 
en bezit en gaf er gemakkelijk wat van weg, 
vooral als hij iemand daar blij mee kon ma
ken. In wezen was hij een erg aanhankelijke 
jongen. Hij had veel verdriet over de dood van 
zijn Mem eind dec. 1979. Maar het was be
wonderenswaardig zoals hij zijn heit wist op te 
peppen. Die aandacht voor zijn heit, zijn zusjes 
Christine en Oeke, zijn pake en beppe, zijn 
ooms en tantes en ga zo maar door, maakte 
voor hen de dag Jicht en vrolijk. H et is on
voorstelbaar, dat een auto-ongeluk een zo plot
seling einde moest maken aan dit goede leven. 
Maar: "Jimme hoege net sa te treurjen as de 
oaren, dy't gjin hope bawwe. Wy leauwe em
mers, dat Jezus stoarn is en wer opstien. 
Krektsa si! God har dy't yn Kristus rêst binne, 
mei Him yn'e hearlikheid bringe .... En sa sille 
wy foar altiten by de Hear wêze. Treast elkoar 
dêrom mei dy wurden." (1 Thess. 4, 13 vv). 


