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Bedroefd, maar met een onuitwisbare 

herinnering aan 

Rudy Lotgerink Bruinenberg 

echtgenoot van lngrid en vader van Niels 

Rudy werd geboren in de gemeente Hengelo 
op 28 december 1960. Door een noodlottig 
ongeval 1s hiJ plotseling van ons heengegaan. 
Na de Euchanstieviering in de Mariakerk, heb
ben wij van Rudy afscheid genomen op don
derdag 21 december 1995 en hem begeleid 
naar zijn laatste rustplaats op de R.K. Begraaf
plaats te Oldenzaal. 

Rudy was een echt gezelligheidsmens. In al z1jn 
hobby's en interesses was h1j even enthousiast 
en bracht dit graag over op alle mensen om zich 
heen. Ons huwelijk, de geboorte van Niels, waar 
hij zo trots op was, de eerste kleine stapjes, de 
woordjes die Niels sprak, waren hoogtepunten 
in zijn leven. 
Rudy is altijd een echte doorzetter geweest. On
danks vele tegenslagen, die wij samen hebben 
gedragen, heeft hij altijd de juiste weg weer 

gevonden. Er was geen probleem, of hij vond 
er altijd wel een oplossing voor. Hoe moeilijk 
het soms ook was, hij ging nooit bij de pakken 
neerzitten. Rudy was een echte opt1m1st, ook 
voor anderen. Vol enthousiasme begon hij en
kele maanden geleden aan een n1euwe baan en 
samen met mij en Niels zag hij de toekomst 
zonnig in. In zijn vrije liJd mocht h11 graag puz
zelen, onder het genot van een sigaartje. Hij 
stond altijd klaar met een grap en een grol. zo
wel op zijn favonete boogschietavond als tij
dens onze kampeervakant1es. Het riJden als 
vrachtwagenchauffeur was echter ZIJn lust en 
zijn leven. Helaas werd hem dat noodlotlig 
Rudy. ik zal je nooit vergeten. Zonder JOU zal 
het nooit meer zijn zoals het was. 

En valt het doek dan dicht, 
nog even op het leven. 
Een laatste glas geheven, 
ik heb het leven lief. 

Voor uw medeleven, voor uw aanwezigheid tij 
dens de Avondwake, bij de Uitvaartmis in de 
Mariakerk en bij de begrafenis, danken wij u van 
harte. 

lngrid Lotgerink BrUJnenberg-Grunder 
Niels 


