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Met veel liefde willen w1j blijven 

denken aan 

GERHARD BRUININK 

sinds 1957 gehuwd met 

LIES MASSELINK 

Gerhard werd geboren op 31 december 1928. 
Getekend met het kruis van de Ziekenzalving is 
hij van ons heengegaan op 5 oktober 1993. Na 
de Eucharistieviering in zijn parochiekerk van de 
H. Maria Geboorte op 8 oktober, volgde zijn cre
matie in Usselo. 

In de afgelopen maanden groeide onze zorg 
rond zijn gezondheid. Hij was er zelf de man niet 
na om daar veel over te praten; hij was een man 
die nooit klaagde en altijd tevreden was en zo 
bleef hiJ tot de laatste momenten toe. 
Hij - en wij ook - hebben alle reden om tevreden 
te z1jn. Wij waren heel gelukkig met elkaar. 

Voor zijn gezin, ZIJn vrouw en kinderen en later 
ook voor de kleinkinderen was hij een zorgzame 
man, vader en opa; behulpzaam voor iedereen 
die zijn hulp nodig had. 
Daarnaast was hij ook actief bij het klootschieten 
en enthousiast bij het voetballen. Ook genoot hij 
erg van de autoritjes die hij met zijn broer maak
te. 
43 Jaar werkte hij in de textiel en hij verbleef van 
1948 tot 1950 in Indonesië, dit maakte ook een 
grote indruk op hem. Plichtsgetrouw willen we 
hem noemen. Maar bovenal waren geluk en 
vreugde zo tastbaar in ons gezin, dat maakt ons 
verdriet ook zo groot nu wij afscheid van hem 
moeten nemen. 
De gedachten dat zijn lijdensweg niet nog langer 
heeft moeten duren, verzacht op dit moment on
ze pijn. 
HiJ moge rusten in vrede. 

Voor uw warm meeleven in de laatste maanden 
van zijn ziekte - familieleden en velen daar bulten 
- zijn wij u zeer dankbaar. Eveneens hebben wij 
uw aanwezigheid bij de uitvaart en crematie zeer 
op prijs gesteld. 
Wij willen graag zeggen dat zeer velen een ge
weldige steun voor ons zijn geweest. 

LIES BRUININK-MASSELINK 
K1nderen en kleinkinderen. 


