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Een dankbare en blijvende hennnering aan 

LEO BRUEKER 

die op 31 maart 1914 in Lonneker geboren werd. 
Hij was bijna 57 jaar gehuwd met Annie Leferink, 

die op 8 januari j I overleed 
Leo overleed op 28 februari 2000 in het 

Medisch Spectrum Twente te Enschede. 
We hebben hem op 3 maart, na de 

Uitvaartviering in de St. Martmuskerk te Losser, 
naar het crematorium te Usselo begeleid. 

Ruim zes weken nadat we afscheid moesten ne
men van moeder, moeten we nu ook vader uit 
handen geven. Dat afscheid heeft hem zijn laat
ste krachten gekost en zo kon hij de draad van 
het leven niet meer oppakken. Tot het laatst was 
hij haar nabij met zijn goede zorgen. 
Vader, opa groeide op in Glanerbrug, als oudste 
zoon in een groot gezin. Van huis uit kreeg hij de 
liefde mee voor de natuur, voor alles wat groeit 
en leeft. 
Bijna 50 jaar lang werkte hij in de textiel bij het
zelfde bedrijf. En daarnaast was hij altijd in de 
tuin te vinden. Vooral het telen van groenten 
deed hij met hart en ziel. 

Tot op hoge leeftijd hielp hij bij zijn zus in Olden
zaal en was hij een trouw lid van de tuingroep bij 
de Martinuskerk. Altijd kon je op hem een beroep 
doen. 
Daarnaast was hij ook een trouw lid van het kerk
koor. Eerst jarenlang in Glanerbrug en later in 
Losser. Alles bij elkaar zeker 55 jaar. Naast het 
zingen in de kerk vond hij er veel gezelligheid. 
Leo was een zorgzame man, allereerst voor ZIJn 
vrouw, zijn dochter en schoonzoon en voor de 
kleinkinderen. Maar ook voor anderen stond hij 
altijd klaar. De laatste jaren heeft hij alle zorg 
gegeven aan zijn vrouw, zodat zij tot het laatst 
thuis aan de Markeweg kon blijven wonen 
Bovenal was vader, opa een diepgelovig mens 
Als hij niet naar de kerk kon, zat hij dagelijks bij 
de kerkradio. 
Zo blijven we hem herinneren als een zorgzame, 
goede vader en opa. We wensen hem toe dat hij 
nu weer samen mag zijn met moeder. Dat ze op 
6 maart samen hun 57e trouwdag mogen vieren 
in de hemel. 

Leo, vader, opa 
rust nu in de Liefde en de Vreugde van God. 

Bedankt voor alles! 

We zijn dankbaar voor uw medeleven, betoond 
tijdens de ziekte en na het overlijden van onze 
zorgzame vader en opa 

Kinderen en kleinkinderen. 


