
GIJ ZIJT MIJN GOD 
IN UW HANDEN 
LIGT MIJN LOT 



Dankbare herinnering aan 

Henderikus Bruins 

Hij werd geboren te Erica op 30juni 1916. Hij 
gaf 10 oktober 1939 zijn ja-woord aan Alexan
drine Johanna Arno/da Kühl . Uit deze verbinte
nis werden veertien kinderen geboren. Verant
woordelijk voor dit grote gezin, heeft hij er zijn 
hele leven hard voor gewerkt. Eerst als boe
renknecht, dan in de wegenbouw en weer later 
in de ploegendienst in de fabriek . Hij stak voor 
zichzelf turf en aan de Kommerweg had hij een 
kleine boerderij . Daar in de natuur voelde hij 
zich thuis . Al heeft hij tijden van armoede ge
kend toch was hij rijk. Hij hield als natuur
mens van jagen en vissen . Hij was sterk; trots 
op wat hij deed en kon "niet werken" niet uit
staan. Hij leerde de zijnen hoe het niet moest . 

Hij was geweldig trots op zijn kinderen, zijn 
kleinkinderen en wilde van hen , noch van ma 
geen kwaad woord horen. Met konflikten kon 
hij niet leven , kon dan recht op de man af zijn -
misschien wel eens té recht. Een rijk leven 
heeft hij geleefd. Veel geluk met hun kinderen 
en kleinkinderen , die hij steeds tot op de 
laatste dag om zich heen wilde hebben. Ver
weven met de natuur, was hij in zichzelf ge
keerd en maakte niet veel woorden, maar 
straalde, getekend door het leven, tevreden
heid uit. De laatste jaren taande zijn lichaams
kracht en moest het één na het ander inleve
ren. Hij wilde geen mens tot last zijn en hij 
prees het werk van hen die hem verpleegden. 
Vrijdag 3 april ontving hij het Sacrament van 
de zieken en nog diezelfde dag gaf hij zijn le
ven terug in de hand van zijn Schepper. Een le
ven , niet geleefd voor zichzelf, maar in liefde 
en trouw aan de zijnen. Negen april 1992 heb
ben we na een Eucharistieviering afscheid van 
hem genomen . Goede God , we zijn bedroefd , 
maar nog meer dankbaar dat we zo een echt
genoot, zo een pa en opa mochten hebben . Wij 
geven hem uit handen, maar weten hem veilig 
bij U. In zijn liefde, zorg en trouw heeft hij U 
voor ons beleden. Neem hem nu op in Uw vre
de. 

Voor uw medeleven in deze voor ons zo droeve 
dagen danken 

A. J. A. BRUINS-KÜHL 
kinderen en kleinkinderen 


