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Ter dankbare her.inneri·ng aan 

JOHANNES HERMANUS BRUINS 
echtgenoot van 

Anna Elisabeth Lübbers 

Hij werd geboren te Emmen op 19 augustus 
1935. Op 48-jarige leeft ijd over•leed hij in het 

f· ziekenhu is te Groningen op 28 januari 1984. 
Na de Uitvaantd.ienst in de R.K. kerk te 
Erica vond op 2 februar,i 1984 de cremat ie 
p laats in Assen. 

Herm an had een erg opgeruimd karakter. 
Het woord chagri jn kende hij niet. Hij zou 
ook nooi,t iemand dwars zitten . Daarom had 
hij geen vijanden en was bij iedereen ge
l•iefd . Bovendien was hij een bescheiden 
mens, d·ie zichzelf nooit op de voorgrond 
plaa,tste. Hij wilde bij a,lles gewoon blijven, 
sober en zonder luxe. 
Wat Herman bijzonder kenmerkte was zijn 
werkzaamheid. Werken was echt zijn hobby. 
Hij had hierbij all es voor zijn gezin over en 
cijferde zichzelf vo lkomen weg. 
Niets was hem te veel. Ook thuis was hij 
steeds be•zig met klusjes bi,nnens- en bui 
tenshuis. Hi erb ij werkte hij samen met zijn 
oudste zoon Harrie, die hem evenals Annet 
en Johan na aan het hart . lagen . De lust tot 
werken verdween ook n,iet toen langzamer
hand een ernstige ziek.te zich openbaarde. 
Hij wilde doorgaan tot het einde. Het ergste 
voor hem was dat hij tenslotte niet meer 
kon lopen, want het lag in zijn aard dat hij 
niemand tot last wi lde zijn . 

Ondanks he,t feit dat all es zo snel ging, is 
hij toch met zijn ziekte klaargekomen . Hij 
heeft alles met zijn vrouw en kinderen door
gepr•aat. Hierbij heeft hij gezegd dat hij erg 
blij was met de 20 jaren waarin hij heeft 
samenge leefd meit zijn vrouw Lies en de 
ki·nde,en. Maar hij aanvaardde de dood die 
komen ging. 
Het zal nie,t gemakkelijk zij n voor zijn gezi n 
dit veclies te dragen. Maar ve len wi llen hen 
lol' steun zijn. En gesterkt door hun geloof 
weten zij dat haar man en hun vader nu de 
eeuwige rust bij God is binnengegaan. 

Voor de vele blijken van medeleven, onder
vonden t ijdens de ziekte en na het overl ijden 
van mijn Heve man en onze lieve en zorg
zame papa, zeggen wij u hartelijk dank. 

Erica, februa~i 1984. 

A. E. Bruins-Lübbers 
en ki,nderen . 


