


Een dankbare herinnering aan 

Henk Govers 
echtgenoot van 

Cor Brabers 

Geboren op Il juni 1931 te Tilburg. 
Overleden op 18 september 1998 te Tilburg. 

Ook al ging het de laatste tijd niet zo goed met 
zijn lichamelijke gezondheid, worden wij 
toch te snel en te vroeg met onze neus op de 
realiteit gedrukt, dat Henk niet meer onder ons 
leeft. Althans lichamelijk niet, maar "wie hij is 
geweest" houden wij vast in ons hart. 
Maar zevenenzestig jaar heeft hij hier op aarde 
mogen leven temidden van mensen van wie 
hij hield en die van hem houden. 
Bijna tweei!nveenig jaar van zijn leven heeft 
hij in liefde en trouw gedeeld met zijn vrouw, 
Cor Brabcrs. 
Dat leven werd gekenmerkt door hard werken, 
maar hij zette ook zijn hart achter zijn werk. 
Maar ook in de liefhebbende tijd gaf hij zich 
volledig en zorgde goed voor zijn vrouw en 
dochter. Wat was hij blij toen hij opa werd. 
Samen met z'n kleinkind naar speeltuin en 
kinderboerderij etc. Dan genoot hij van bet 
genot van Madelon. 
Hij was graag onder de mensen, kende ook 
heel veel mensen en maakte gemakkelijk con-

tact en hield graag een praatje met degene die 
hij toevallig tegenkwam. Stond voor ieder, die 
maar een beroep op hem deed, meteen klaar. 
Gelukkig heeft hij de laatste jaren nog veel 
kunnen genieten van zijn hobby's: auto's, 
wandelingen en fietsen in de natuur waar hij 
genoot van alle mooie dingen die de Schepper 
ons geeft. 
Hij woonde graag in zijn nieuwe flatje en 
genoot ook daar zittend op het balkon van al 
het groen van de bomen. Heel vlug had hij ook 
daar goede en fijne contacten. 
Enkele maanden geleden openbaarde zich die 
fatale ziekte. Dat kostte hem veel moeite. Hij 
wilde niet 'ziek zijn' en hield het daarom ook 
lang verborgen om zijn vrouw er maar niet 
mee te belasten. 
Dankbaar voor de goede zorgen van Cor en 
Riet en de aandacht en zorg van Petra en Eli 
en de hartelijkheid van Made Ion is hij rustig in 
zijn vertrouwde omgeving ingeslapen. 
Henk, vader en opa, leef gelukkig in eeuwig
heid. 

Voor uw belangstelling en medeleven zeggen 
wij u hartelijk dank. 

Cor Govers-Brabers 
Petra en Eli 
Madelon 


