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Gerard Bruinink 

Wij hadden hem voor het laatst in ons midden 
tijdens de Uitvaartplechtigheid op woensdag 
23 september in de H. Maria Geboortekerk te 
Losser, waarna we hem hebben begeleid naar zijn 
laatste rustplaats op het R.K. kerkhof aldaar. 

Pa werd geboren in Losser aan de Scholtinkstraat 
44, als oudste van een gezin met vijf kinderen. 
Hij woonde daar met nog twee families Bruinink. 
Samen waren ze een hechte familie en hij groeide 
op in een liefdevol en warm gezin. 
Op 22 juni 1967 trouwde hij met mama, twee 
kinderen kregen ze, Renate en Hans. Het waren 
zeer gelukkige jaren aan de lrisstraat. 
Pa was enorm betrokken bij zijn werk, eerst 
als postbode en later als gemeentebode en 
marktmeester. Als geboren en getogen Lossenaar 
was hij verbonden met het dorp. Elk plekje was 
hem bekend. Zijn betrokkenheid uitte zich in het 
uitoefenen van vrijwilligerswerk voor de kerk, 
begrafenisvereniging en de Historische kring. 
Hij deed dit met veel enthousiasme en heeft hier 
onlangs een Koninklijke onderscheiding voor 
ontvangen. 

Pa hield van de natuur, fietsen op de Veluwe, 
wandelen in de bergen en onderweg koffie met een 
broodje. Hij genoot van de vakanties in Oostenrijk 
samen met zijn gezin, hieraan bewaren we mooie 
herinneringen. Een andere hobby van hem was het 
repareren van klokken, hij heeft in al die jaren voor 
veel mensen de klok in orde gemaakt. 
Trots was hij op zijn kinderen en zes kleinkinderen, 
deze waren hem alles. We hebben zijn betrokkenheid 
en interesse altijd enorm gewaardeerd. Vorig jaar 
zomer zijn we nog met de hele familie naar Karinthië 
op vakantie geweest. Ondanks zijn gezondheid had 
pa nog veel energie en genoot hij met volle teugen. 
Helaas ging het daarna minder goed en moest hij 
in april van dit jaar een zware operatie ondergaan. 
Zoals met alles, ging pa er positief mee om en de 
eerste dagen leek het ook goed te gaan, totdat hij 
veel complicaties kreeg. Ondanks alle tegenslag 
bleef pa optimistisch , vooral door de goede zorg 
van mama. Totdat we op maandag 7 september het 
bericht kregen dat je niet meer beter kon worden en 
alle hoop verloren was. 

Rust zacht mijn lieve man, papa en opa, 
wij zullen je missen. 

Wij danken u voor uw belangstelling tijdens zijn 
ziekteperiode en na zijn overlijden. 
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