
In dierbore herinnering t~Dn 

WILLEM BRUGGINK 
echtgenoot van 

JOHANNA MARIA MULOER 

Hij werd geboren Ie Almelo 29 oktober 1906. Voorzien 
vt~n het sacra:nent der zieken overleed hij in het 
R.K. bejaardenhuis te Denekt~mp 2 november 1980. 
Zijn gestorven lichaam hebben wij 6 november d .a .v. 
Ie rusle gelegd in 'I parochieel kerkhof te Denekamp. 

Op de dag vz.n Allerzielen, als de Kerk haar mensen 
gedenkt die ons uit het aardse leven zijn voorgegt~an 
nc)c)r het eeuw ig leven bij God, klonk ook de roepstem 
van de Heer tot onze gel iefde medemens, Willem. 
Een verradelijke ziekte hc)d zijn leven aangetast en 
hij zag tenslotte het einde van dit leven hier komen . 
Van\1it zijn geloof, gesterkt en gerustgesteld door het 
s~:r~ment der zieken, mocht h~ do::~r ·net duister van 
de dood heenzien naar het licht aan de overzijde en 
beseffen dat de dood geen einde, maar een overgang 
betekende. Hoewel h ij aa"\ het leven gehecht was en 
met dienstbaarheid aan de medemens zijn levenstaak 
invc lde, kon hij toen vrede hebben met Gods besluit 
over dood en leven. ,.Door de dood wordt ons leven 
wel veranderd, maar niet ongedaan gemaakt; want als 
ons aardse huis, ons lichaam, afgebroken wordt heeft 
Jezus al een plaats bereid in het VIJderhuîs" . Deze 
ged<1chte én de herinnerin9 aan een welbesteed leven 
zullen ons bijblijven in de leegte en het gemis die 
ons zijn overv.:JIIen nu hij van ons is heeengegaan-: 
Wij kun"'en ons ook gelroost voelen met de overtui
ging dat God vol maakt naar de maat waarmee wij 
Hem houw hebben gediend. Het is een voltooiing 
die ons begrip te boven gaat, omdat het tijde loos en 
mateloos is, zoals God zelf oneindig is met name in 
zijn liefde en barmhartigheid. 

Wij hebeen de overledene gekend als een h•rlelijke 
mens die iedereen wilde helpeni wij mogen nu ook 
Erop verfrouwen dat God hem voor zijn dienstbaarheid 
:oll belonen. 
De voorspraak van Alle- heiligen en allen die ons 
voorgingen in leven en sterven moge nu oo~ hem be
hulpzaam zijn om over de drempel vz.n het Vaderhuis 
heen de eeuwige rust te genieten in de Vrede Gods. 
Wij allen die hem kenden en liefhadden, bidden 

Heer, geef hem de eeuwige rust in Vrede. 

Voor Uw deelneming, ondervonden tijdens de ziekte 
e n nc!l het overlijden van mijn beminde echtgenoot en 
onze zorgzame vader betuigen wij U onze oprechte 
dank . 

FAMILIE BRUGGINK-MULDER 

Denekamp, november 1980 
Kloppenàijk 16 
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