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Gerhardus Johannes Bruns 
echtgenoot van Grada Gerritdina Oude lenterink 

weduwnaar van Maria Aleida Meijer 

Hij werd in laltrop geboren op 12 januarl1911 en 
overleed na een kortstondige ziekte in Enschede 
op 10 november 1992. Biddend hebben wij af· 
scheid van hem genomen in de St. Antoniuskerk op 
16 november en hem begeleid naar het cremato
rium te Usselo. 

'Arbeid adelt', zegt het spreekwoord. Dat geldt 
zeker voor Pa Bruns. Of dat nu in de nachtploeg 
was bij Gelderman, of overdag bij Reef, of ergens 
op karwei, Pa was altijd aan het werk.lange dagen 
werkte hij voor zijn gezin, maar hij had ook liefde 
voor zijn vak. Zo maakte hij allerlei meubelstukken 
en restaureerde antiek. Het mag gezien worden! 
Terecht was hij trots op het werk van zijn handen. 
Op z'n 'oude dag', toen de druk van hetgrotegezin 
wegviel, bleef hij z'n vak uitoefenen in zijn schwr. 
Samen met zijn bloemen-hobby, bleef z'n werk 
hem heilig. Zo precies Pa ook lette op de maat van 
z'n meubels, zo mateloos kon hij vertellen. Op z'n 
vaste plek aan het hoofd van de tafel, maakte hij de 
verhalen vaak groter dan ze waren. Als rasechte 
tukker zei hij dat ook: 'Ik heb oe weer 'n bult 
wiesmaakt!' Toch school achter z'n grote mond 
een klein en zorgzaam vader-hart. Een gezagvolle 
vader weliswaar, die hield van orde en regelmaat, 

maar ook een vader die vol belangstemng begaan 
was met het wel en wee van zijn kinderen. Hij was 
altijd blij als ze kwamen, al was hij zelf niet uit zijn 
huis te branden. 

Alhoewel Pa het rTlOeilijk vond om oud te worden, 
heeft hij toch een mooie onbezorgde oude dag 
gehad. Hij die altijd voor zijn gezin had klaargestaan, 
liet zich nu eens goed verwennen door Ma en de 
kinderen. Voor elk van zijn kinderen rnaakte hij een 
mooie staande klok. Een mooi gedenk-teken. Toen 
Pa voorvoelde dat zijn laatste UIX spoedig zou 
slaan, toen wilde hij terug naar die oude vertrouwde 
plek; naar zijn huls en thuis, om afscheid te ne
men ......... 

Moge hij nu rusten in vrede. 

Voor alle meeleven en belangstelling bij de ziekte en 
het overtijden van onze lieve man, vader en opa, 
zeggen wij U hartelijk dank. 

G.G. Bruns·Oude lenterink 
Klnderen en kleinkinderen 


