
Ter dankbare herinnering aan 
JOHA:\':\'ES GERHA RDUS BRUGGJN K 

echtgenoot van 
) larla Alllf' rta Heesink 

De dierbare overledene werd geboren te 
Oud-Ootmarsum op 3 september 1911, hiJ 
overleed voorzien van het H. Sacrament 
der zieken op 8 maart 1981 te Oud-Oot
marsum. Na een plechtige Uitvaartdienst 
werd hij ter ruste gelegd op 't R.K. kerk-

hof te Ootmarsum 11 maart d.o.v. 
Hij was een man van eenvoud en zonder 
veel omhaal van woorden. 
Jarenlang werkte hij samen met zijn 
vrouw en kinderen met veel plezier op 
zijn boerenbedrijf. Ook de laatste jaren 
bleef hij vol interesse en stond hij zijn 
zoon Jan met raad en daad bij. Zijn zorg 
en liefde gingen uit naar zijn gezin met 
wie hij vele gelukkige jaren mocht bele
ven. Hij was een man die Gods schepping 
waardeerde, en hij wist er dankbaar voor 
te zijn. Veel vreugde beleefde h ij aan zijn 
kleinkinderen, die hem erg dierbaar wa
ren. 
Wij kennen hem als 'n diepgelovig mens. 
Trouw en bewust nam hij deel aan de 
wekelijkse Eucharistieviering. Zo groeide 
zijn geloof en liefde tot God. Dit geloof 

werd beproefd toen hij w1st dat God hem 
spoedig tot zich zou nemen. Maar op een 
\'Jijze die ons allen tot voorbeeld kan zijn. 
heeft hij zijn leven in Gods handen ge
legd. Zonder een klacht aanvaardde hij, 
naa:· het voorbeeld van onze Heer, de wil 
van de hemelse Vader. Hij verlangde ge
sterkt te worden door het H. Sacrament 
van de zieken en de H. Communie. Na 
:::.fscheid te hebben genomen van allen 
die he:n zo dierbaar waren ontsliep hij in 
vt·ede met God. 

Zijn p laats is leeg. Zijn stem is stil. 
Wij zwijgen Heer. Het is Uw wil. 

Moge hij rusten in vrede en delen in 
Christus verrijzenis. 

Voor Uw gebed en Uw blijken van deel
neming, na het overlijden van mijn lieve 
man, onze lieve vader, schoonvader en 
opa danken wij U allen van harte. 

Fam. Bruggink - Heesink 
kinderen en kleinkinderen. 

Oud-Ootmarsum, maart 1981 
Nutterseweg 6 


