
De pracht van Uw natuur 
toont ons Uw grote liefde voor de mens. 



t 
Dankbare herinnering aan 

Bernardus Henderikus Bruins 

Hij werd geboren te Erica op 14 februari 1919. 
Hij gaf zijn ja-woord aan Elisabeth Katriena Maria 
Mazenier op 24 juli 1943. Uit hun huwelijk wer
den 9 kinderen geboren, waarvan 1 kind na een 
dag overleden is. Voor dit grote gezin heeft hij 
heel zijn leven gewerkt, gezorgd. 

Aanvankelijk werkte hij als boerenknecht, ging 
toen in het veen en kwam daarna in de fabriek. 
Met 49 jaar moest hij het arbeidsproces verlaten, 
want hij werd invalide. Dit "niet meer kunnen", 
was voor hem zeer moeilijk te accepteren. Als een 
mens die van de natuur hield bleven hem nog het 
jagen, het vissen, de camping, maar met de jaren 
was het steeds weer kwaliteit van leven inleveren. 
Het was vrij leven op de Hertebaan, ingesloten aan 
de Omhaal, beschermd de laatste jaren in de Bente. 

Berend heeft zorg gedragen voor zijn gezin, bleef 
voor zijn kinderen en de kleinkinderen, waar hij 
gek mee was, bezorgd, ja vaak overbezorgd. Waak
te over de zijnen; Leed zelf aan hun wel en wee. 
Voor Lies deed hij alles met liefde, uit liefde, want 
voor beiden was het de laatste jaren echt sukkelen. 
Hij kon ongeduldig, mopperig, nerveus, emotio
neel zijn, maar bleef ook de gezelligheidsmens, 
kon meedoen, haalde graag een bloemetje; werd 
door medelijden bewogen en wist toch steeds an
deren op te beuren. Onenigheid, gezeur, ruzie kon 
hij niet uitstaan. Als gelovig mens leefde hij uit dat 
wat hem vroeger geleerd was. Dat, wat hem heilig 
was, vandaag bij velen anders geleefd werd, zo wei
nig meer in tel was kon hij moeilijk verwerken, 
deed hem pijn. 

27 April 1994 door een hartinfarct getroffen werd 
hij 28 april voorzien van het sacrament van de zie
ken. Nog diezelfde dag gaf hij zijn leven terug in 
de hand van zijn schepper. In een eucharistievie
ring ten afscheid hebben we op 3 mei gedankt 
voor dit leven met en bij ons en is zijn stoffelijk li
chaam bijgezet op R.K. Kerkhof te Erica. 
Wij danken voor wat hij voor ons is geweest en 
heeft betekend. We zijn intens bedroefd, maar uit 
het geloof weten we dat in de dood het leven is; 
dat hij nu deelt het leven van de Verrezene. 

Berend, pa, opa, bedankt voor alles, rust in vrede; 
in onze herinnering leef je voort . 

Voor uw medeleven in de nu voor ons zo droeve 
dagen danken. 

E.K.M. BRUINS - MAZENIER 
kinderen en kleinkinderen 


