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Dankbaar voor alles wat hrj voor ons heeft 

betekend gedenken wij 

Sernardus Hendrikus Johannes 
Rruns 

echtgenoot van 
Johanna Gerarda Heerink 

Hij werd geboren op 18 juni 1919 te Groot· 
Agelo. Na een moedig gedragen ziekte en 
het ontvangen van het H. Sacrament der 
Zreken, overleed hij op :; oktober 1988 in 
het ziekenhuis te Oldenzaal. Op 6 oktober 
1988 werd hiJ begraven op het r.k. kerkhof 
te Ootmarsum. 

Zorgzaam en arbeidzaam. in grote eenvoud 
heb je geleefd. 
Pa, je was een aangenaam mens die met 
iedereen kon praten. Je hield van gezellig
heid en bleef steeds geïnteresseerd in alles 
wat er om je heen gebeurde 
Voor ma was je een trouw en zorgzaam 
echtgenoot. Voor jouw kinderen bl[jf je een 
vader om trots op te z[jn. Het is jammer 
dat jouw kleinkinderen, waar je alles voor 
over had, niet meer kunnen genieten van 
hun lieve opa. 
Veel was je bezig in jouw tuin. geboeid 
door alles wat er groeide en bloeide. 

Fietsen was jouw grootste hobby en vooral 
in de natuur waar je veel van wist en 
welke kennis Je zo goed aan ons kon over
brengen. 
Al~ vaste supporter van KOSC ging je elke 
zondag met Je vrouw naar het voetbalveld, 
waar jullie een vaste stek hadden. 
De laatste jaren heb i!.i je draai gevonden 
al~ tuin- en klusjesman. Je hebt gewerkt 
zolang je krachten het toelieten. 
Heel diep was 1e geloof rn God. 
Dat je uit 1e lijden verlost bent geeft een 
troost, maar zeker geen bevrediging of vol
doening. 
We zullen je missen. maar gunnen je de 
rust die je zo zeer verdiend hebt. 

WU danken u hartelijk voor uw belangstel· 
ling en deelneming bij het heengaan van 
mûn lieve man, onze vader en opa. 

J. G. BRU'\JS HEERINK 
Tonny en Ans, L,eke. Elrne 
Theo en Margrit Ruud. Sttjn 

Ben en Wilma. T,m 
René en lngrid 
Rudi en Hubertien 
Mariëlle en Renè 


