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In grote dankbaarheid gedenken wij 

Gerhardus Wenceslaus Bruins 



Gerhardus Wenceslaus Bruins werd op 21 september 
1919 te Anerveen geboren en na gesterkt te zijn door 
het Sacrament van de zieken overleed hij op 8 novem
ber 1990. Op 13 november werd de plecht ige uitvaart
mis te Erica gevierd , waarna we zijn lichaam te ruste 
hebben gelegd op het R.K. kerkhof te Slagharen . 

Hij is opgegroeid in een groot gezin , in een landeli jke 
omgeving . Een plek waar hij, ook later , nog graag naar 
toe ging . 
In 1950 trouwde hij met Maria Catherina de Gooijer. 
De eerste jaren woonden ze in Dedemsvaart. Later ver
huisden ze , i .v .m. zijn werk naar Erica. Hij was een 
goede echtgenoot en een trotse en zorgzame vader 
voor zijn druk en gezellig gezin van 9 kinderen . 
Later was hij ook een lieve opa voor zijn kleinkinderen. 

Op zijn manier probeerde hij, recht door zee, te streven 
naar l iefde en eerlijkheid in zi jn gezin en omgeving. 
Hi j st imuleerde zijn kinderen op hun weg naar zelf
standigheid en eigen verantwoordeli jkheid. 
We hielden van hem zoals hij was; een man van karak
ter en doorzettingsvermogen, met een nuchtere en 
reële kijk op het leven. Daarnaast was hij ook een zeer 
gevoel ige man , al had hij vaak moeite om dit te uiten . 

Als deskundige op het gebied van de t uinbouw , heeft 
hi j een belangr ijke bijdrage geleverd aan het ontstaan 
van de tu inbouwcentra in Zuid-Oost -Drenthe. 
Al van jongsaf was hij ook zeer betrokken en actief in 
de politiek en op allerlei fronten in het maatschappelij k 
leven . Hi j had een brede belangstell ing. 

Hij gaf al Ier lei cursussen, zat in vele besturen en was 
met name de laatste 16 jaar actief als raadslid voor het 
CDA in de gemeente Emmen. 

Een grote hobby van hem was tuinieren. Zelfs toen 
hem duidelijk werd dat hij in een ongelijke strijd met 
zijn ziekte verkeerde, kon hij dit maar moeilijk loslaten . 
Hij had graag nog jaren wi llen leven. Het afscheid ne
men van het leven en zijn dierbaren viel hem dan ook 
zeer zwaar . Van heel nabij hebben wij gezien hoe hij 
door zijn ziekte werd gesloopt en steeds meer afhanke
lijk werd van anderen . We denken in het bijzonder aan 
de liefdevolle zorg van moeder, die hem dag en nacht 
terzijde stond . 

We zijn bedroefd dat we hem moeten missen . Maar we 
zijn ook dankbaar voor alles wat hij voor ons gedaan en 
betekend heeft. 

M.C. BRUI NS-DE GOOIJER 
Kinderen en kleinkinderen 

Wij willen u hartelijk danken voor uw meeleven tijdens 
de ziekte en het overlijden van mijn lieve man, vader 
en opa. 


