
In dierbare herinnering aan 
BERNARDUS JOSEPH BRUNINK 

echtgenoot van 
1.\'Iaria Geertruida Schiphorst 

Hij werd geboren te Beuningen 3 maart 
1910. Voorzien van •t Sacrament der zie
ken overleed hij te Denekamp 22 mei 
1980. Zijn gestorven lichaam hebben wij 
27 mei d.a.v. te ruste gelegd in het pa-

rochieel kerkhof te Denekamp. 

"Mogen de engelen u overbrengen naar het Par.,dijs; 
mogen bij uw aankomst daor de martelaren u opne .. 
m~n en u begeleiden naar de heilige stad van het 
heme lse Jeruza lem; moogt ge d.,ar de eeuwige rust 
genieten in vrede". Het zijn enkel e woorden uit de 
liturgie van de kerk wanneer zij afscheid neemt van 
haar mensen hie r op aarde. Het is echte r geen af
scheid alleen maar, want het houdt ook in de verwel
koming in het Vaderhuis . .,Als ons aardse huis, ons 
lichaam, afgebroken wordt, heeft God reeds 'n plaats 
bereid voor hen die Hem liefhebben; want door de 
dood wordt ons leven we l verande rd, maar nie t onge
daan gernaakt" . 
Deze gedachten uit de liturgie va n de kerk mogen 
ons tot troost 1:ijn in het gevoelige verlies dat wij 
hebben geled en, nu bij de dood van onze geliefde 
man en vader. Al was zijn gezondheid dan ook niet 
opfima\:11, wij hadden hem met behu lp van mense
lijke kunde en wetenschap nog zo graag bij ons ge· 
houden en hij was ongetwijfeld nog zo graag bij ons 
gebléven. Hij kon genieten van zijn hobby's en ging 
graag met de medemensen om; de laatste avond was 
nog gewijd aan het werk voor invaliden ! 
Hij mag terugzien op een welbesteed leven en als 
trouwe dienaar van God het loon in ontvangs t nemen 
nu . Bij alle verdriet om zijn plotseling heengaan blijft 

ons d e troost van een fijne herinnering en het gelovig 
weten dat hij nu bij God zijn eeuwig geluk heeft 
gevonden, 
Mijne geliefden, ik ga jullie nu verlaten. Weest har
telijk bedankt, mijn lieve vrouw en kinderen, voor 
alle liefde en zorg die ik van jullie mocht ondervin
den . Eens zullen wij weer samen zijn in volmaakt ge
luk . Vaartwe l en tot wederziens I 
Wij, die hem k.enden en liefhadden, bidden: Heer, 
geer hem de eeuwige rust in vrede. 

Voor uw deelneming, ondervonden na het overlijden 
van onze beminde echtgenoot, vader, behuwdvader en 
opa, beft.~igen wij U onze oprechte dank. 

DENEKAMP, mei 1980 
Brinkstraat 3 
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