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Papa werd geboren als derde zoon op de 
,J-'. boerderij in Lattrop. Hij kon goed leren en 

behaalde na de middelbare landbouwschool in 
een half jaar zijn Mulo diploma. Hij wilde verder 
en was niet bang om onbekende paden te 
betreden, al moest hij daarvoor een opleiding 
in Roermond volgen (wat in de jaren vijftig bijna 
een hele dag reizen van Lattrop vandaan was). 
Zijn inzet werd beloond en hij studeerde af aan 
de hogere landbouwschool in Roermond. 
Papa leerde mama al op jonge leeftijd kennen 
tijdens dansles in Oldenzaal. Ze trouwden in 
1960. Het jonge stel verhuisde naar Velp, waar 
ze ruim 35 jaar gewoond hebben en waar 
hun zeven kinderen opgegroeid zijn. In 1996 
verhuisden papa en mama terug naar hun 
moederland Twente. 
Zijn loopbaan begon bij de ABTB waar hij korte 
tijd werkte als praktijkleraar veeteelt. Vervolgens 
was hij bestuurlijk medewerker bij Coöperatie 
Coveco in Arnhem. In de laatste rol was hij 

gedurende 35 jaar een schakel tussen de boeren 
en de cooperatie." Bruggink de communicator", 
zo werd hij bij zijn afscheid van Coveco in 1993 
getypeerd. Hij was een oplossingsgerichte 
praktijkman, wars van dikdoenerij en met hart 
voor het belang van de boeren. 
Papa stond altijd klaar voor iedereen: voor 
zijn gezin en familie, voor de boeren van de 
coöperatie, voor school en kerk. Een doordachte 
mening of een helpende hand was altijd paraat. 
Pa 'wou er toe doen' en vervulde met toewijding 
al zijn verplichtingen als gemeenschapsmens. 
Hij was een handige klusser en had er ook 
veel plezier in om dingen met z'n eigen 
handen te maken. Ook hier gold dat hij alles 
met toewijding deed: er moest wel kwaliteit 
geleverd worden, geen prutswerk. Toen later 
de kinderen uit huis gingen maakten zij vaak 
dankbaar gebruik van hun handige klusvader. 
Maar ook het fotograferen of het onderhouden 
van de moestuin moest goed gebeuren. Geen 
half werk voor papa. 
Als familiemens bracht hij ons saamhorigheid 
bij en trouw. Trouw aan zijn geloof in God en 
principes, trouw aan zijn gezin en familie. Trouw 
aan diegenen die je je woord hebt gegeven. Hij 
hechtte er zeer aan dat we met z'n allen samen 



waren. Of het nou op vakantie, een feestje of 
afscheid was; samen delen met elkaar. 
Gedrevenheid, werklust, mentale en fysieke 
kracht heeft pa tot het laatste moment getoond. 
Niet opgeven; afmaken waar je mee bezig bent. 
Zonder veel woorden, maar door het goede 
voorbeeld te geven. Deze instelling bracht hij 

_.,. ook op zijn kinderen over. 
In 1989 werd bij hem de ziekte geconstateerd 
waaraan hij uiteindelijk is gestorven. 
Met name het laatste jaar werd hij meer en 
meer beperkt door zijn ziekte, iets wat hem niet 
alleen lichamelijk maar ook geestelijk veel pijn 
heeft gedaan. Papa is op 18 september 2006 
moegestreden ingeslapen. 
Het doet ons veel verdriet dat hij er niet meer 
is, maar we troosten ons met de gedachte dat 
hij een rijk en vol leven gehad heeft waar wij vol 
dankbaarheid en liefde aan terugdenken. 

Wij danken u hartelijk voor uw getoonde 
belangstelling en medeleven tijdens zijn ziekte 
en na het overlijden van mijn man, onze vader 
en opa. 

Riet Bruggink-Westerhof 
Kinderen en kleinkinderen 


