


Herinnering aan onze lieve 

Jurgen 
Jurgen Bruins werd geboren te Ulft 5 ok
tober 1970. Hij stierf 30 december 1981 en 
is begraven op het _St. Antoniuskerkhof te 

Ulft 2 januari 1982. 

Een herinnering aan Jurgen. Wie zou hem 
kunnen vergeten. In zijn broos bestaan was 

,.>• hij een lieve en dappere jongen. Al zeer 
vroeg openbaarde zich zijn kwaal en leerde 
hij leven in ziekenhuizen en sanatoria. 
Thuis leefde hij zich dan weer uit waar 
hij kon stoeien met zijn broertje en dacht 
weer alles te kunnen. Een dankbare jongen 
die weet had van de enorm fijne attente 
verzorging die hij elf jaar lang ontving van 
zijn vader en mo'lder voor wie niets teveel 
was waar het om hun kind ging. 
Hij wilde niet ziek zijn en ontmoette van 
zijn buurtgenootjes, zijn huisarts, zijn school
kameraadjes en onderwijzend personeel alle 
liefde en begrip die hij nodig had. Naar 
vermogen speelde hij mee en liet men hem 
kind zijn als alle kinderen. Zijn dapperheid 
heeft niet mogen baten. Geheel onverwachts 
stierf hij 's avonds in de armen van zijn 
vader en moeder, de plaats waar hij zich 
altijd veilig voelde en die er was toen hij 
die het meest nodig had. 
Dit moet een grote troost zijn. De rust en 
tevredenheid die van hem uitstraalde toen 
hij gestorven was geeft ons de zekerheid 
dat Jurgen gelukkig is. 

Niemand van ons leeft voor zich zelf 
niemand sterft voor zich zelf 
Zolang wij leven, leven wij voor de Heer 
en sterven wij, dan sterven wij voor de Heer: 
of wij leven of sterven, Hem behoren wij toe. 

(St. Paulus aan de Romeinen) 

Voor uw blijken van medeleven welke wij 

mochten ondervinden na het overlijden en 

bij de begrafenis van onze lieve zoon en 

broer 
JURGEN 

betuigen wij U onze oprechte dank. 

Ulft, januari 1982 
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