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Dankbare herinnering aan 

JOHANNES HERMANUS BRUINS 

Te Erica geboren op 21 september 1923, 
trouwde 1hij op 14 nov. 1950 met Zus Loves. 

,-'· Na een ,gelukkig !huwelijk van bijna 40 jaar 
overleed hij vrij plotseli,ng, na voorzien te 
zijn van ,het Sacrament der Zieken op 10 

oktober 1990, in het Soheperziekenhuis te 
Emmen. 
Na een Eucharistieviering ten afscheid, 
hebben wij zijn stoffelijk lichaam op 15 ok
tober 1990 aan de aarde van ,het R.K. Kerk
hof te Erica toever,tr,ouwd. 

Zelf komend uit een groot gezin, kregen ze 
samen ook 7 kinderen. Maar ziekte en zorg 
bleef ook 1hen niet gespaard, want i,n 1960 
werd zijn vrouw :heel erg ziek. Hoe dikwijls 
,hij toen de handen heeft gevouwen om te 
bidden, weet niemand . 
Zijn gebed werd, venhoord, zijn vrouw werd 
beter, en samen hebben ze ,nog veel mooie 
jar,en gehad. 
Helaas moest hij de laatste jaren om ge-

zondheidsredenen stoppen met zijn boer
derij, waar hij zo ,graag op werkte. 
Zijn vrouw heeft ook die laatste jaren vol 
liefde voor hem ,gezorgd. 
Wij a!s kinderen ,herinneren ons onze vader 
als een hardwerkende man, die heel wei
nig tijd over had . 
Heel erg jammer, dat toen de tijd en de 
ruimte er voor was, het niet meer in zijn 
vermogen lag, om •van alles te kunnen ge
nieten.Toch zag je zijn blij gezicht als al 
zijn kinderen en kleinkinderen er waren, of 
als er iemand op bezoek kwam. Hij was een 
lieve opa voor zijn kleinkinderen. 
Bedankt lieve man, vader en opa. 
Wij we,ten zeker dat God je zal belonen , 
voor het grote geloof, waarin je ons een 
voorbeeld was. Zo zul je altijd in onze her
innering blijven voortleven. 

Voor Uw medeleven i,n deze zo droe
vige dagen , zeggen wij U heel harte
lijk dank. 

E. Bruins - Loves, 
kinder,en en kleinkinderen. 


