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Na een leven van toewijding en zorg voor allen die hem lief waren is juist in

de mooiste �jd van zijn leven, geheel onverwachts plotseling van ons

weggenomen

THEODORUS LAURENTIUS MARIA BRUGMAN   (DICK)

He had a dream              I had a dream                  We had a dream

Op 17 januari heb ik voor al�jd afscheid moeten nemen van mijn" poepie" . Dick

werd slechts 62 jaar.

De wens om saampjes een nieuw leven op te bouwen in Hongarije in ons knusse

huis hee% slechts exact 3 maanden mogen duren. Zodra de vorst uit de grond was

zou hij een kippenhok bouwen, een kruidentuin aanleggen om zijn geliefde

hobby, koken, uit te voeren. Hij experimenteerde er lus�g op los met de meest

vreemdsoor�ge ingrediënten, en tot mijn verbazing smaakte het heerlijk.

Hij had eindelijk weer een doel in zijn leven.
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We hebben deze 3 maanden echt genoten, van Joska, ons huis, ons dorp, de

omgeving, van onze lieve vrienden, maar voornamelijk van elkaar.

Dick wilde in Hongarije gecremeerd worden en zijn as uitgestrooid op zijn "leuk

lappie grond". Deze wens zal ik gedeeltelijk uitvoeren. Ik heb besloten om

inderdaad één derde van zijn as uit te strooien op ons grondstuk, één derde uit

respect voor zijn naaste familieleden en na overleg met hen, in de buurt van zijn

geboorteplaats Alkmaar, bv Bergen aan Zee en één derde houd ik in de mooie

hartvormige urn bij me.

Het is hier gebruikelijk dat familieleden en vrienden samenkomen na de crema�e

in de kerk of ander onderkomen of bij iemand thuis om de overledene te

herdenken en niet bij de crema�e zelf aanwezig te zijn. Echter hebben wij het

voor elkaar gekregen om dit mooie mens toch het respect te geven dat hij

verdient en dus zal er een zeer korte herdenking zijn in Hongarije om Dick nog 1

keer te zien om afscheid te kunnen nemen. Dit zal geschieden op woensdag

25-01-2017 om 15:00 uur in Magocs. De dag van crema�e is nog niet bekend.

Dick was een gouden vent, hij kookte elke dag, las elke wens van mijn lippen, was

een steun, toeverlaat en een luisterend oor voor "zijn kinderen". Hij hielp ze waar

hij kon, gaf advies, kwam met oplossingen, praa7e met ze, kortom hij was er

gewoon al�jd voor ze.

Hij gaf mijn leven weer kleur

Een geweldig mens, vader en echtgenoot.

Lieve Dick,

We gaan je missen, je zit ons hart, zolang als wij leven. nyugodjék békében (rust

in vrede)      

Voor de wereld was hij slechts die ene, voor mij

was hij de hele wereld.
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Francien Brugman-Dekker

Stefan Bijenveld

Robin Bijenveld

Joska

Ranonkelpad 11

1338 RN

Almere
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