


't Is mooi gewès' 

In liefdevolle herinnering, 

Gerhardus Bernardus Bruins 

12 juni 1927 - 22 september 2011 

Gerard is geboren op 12 juni 1927 in Netterden en hij 
is overleden op 22 september 2011 op de verpleeg
afdeling van de Bascule in Enschede. 

In onze gedachten leeft hij voort als een lieve familieman. 
Zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen waren zijn 
belangrijkste waarden in het leven, naast bescheiden
heid en betrouwbaarheid. 

Hij is geboren en opgegroeid op de boerderij 'het 
dreefse veld'. Hij was het eerste kind in het gezin 
Bruins. Na hem kwamen zijn broer en zijn twee zussen. 

Na een rustige en veilige jeugd in de landelijke 
Achterhoek braken de oorlogsjaren aan; een 
spannende en bewogen tijd. Aan het einde van de 
Tweede Wereldoorlog moest hij zijn militaire dienst
plicht gaan vervullen in Nederlands-Indië. Hij heeft 
tweeënhalf jaar gestreden op midden Java. Hoewel 
hij daar veel heeft meegemaakt, sprak hij daar zelden 
over. 

Na zijn diensttijd heeft pa gesolliciteerd bij de douane. 
Hij werd aangenomen en kreeg als standplaats 
Lattrop, een klein dorp op het Twentse platteland. 
Hier woonde hij in een kostgezin en daar leerde hij 
zijn eerste vrouw kennen, Sini Beid. Vlak nadat het 
huwelijk gesloten was, is Sini aan een ernstige ziekte 
overleden. 

Enkele jaren later is hij met haar jongste zus Rina 
getrouwd. Dat was op 28 december 1961, dal is nu 
bijna vijftig jaar geleden. Uit dit huwelijk zijn drie 
kinderen voortgekomen. Inmiddels zijn er ook drie 
kleinkinderen geboren. 

Het feestje van het vijftigjarig huwelijk hebben we 
gelukkig al gevierd. Met Pasen hebben we met zijn 
allen heerlijk gegeten en zijn geheel in stijl in een 
stretched limo en Hummer naar het restaurant 
gereden, met Gerard als stralend middelpunt. 

Dankbaar kijken we terug op mooie en goede 
herinneringen aan Gerard, "een matig man die zijn 
vrijheid waard was". 

Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw belangstelling en 
medeleven tijdens zijn ziekte en na zijn overlijden. 

Rina Bruins-Beld 
Astrid & Jan 
Bert & Miranda 
Karin & Tim 
Jop, Willem en Huub 


