


In dankbare herinnering aan 

GERHARDUS JOHANNES BRUNINK 

echtgenoot van 

Bertha Theodora Peterinck 

Hij werd geboren op 15 oktober 1920 te 
Weerselo en overleed op 16 augustus 1987 
te Oldenzaal. 

Wij hebben afscheid van hem genomen 
tijdens een Eucharistieviering in de kerk 
van de H. Antonius van Padua te Olden
zaal op 20 augustus 1987 d.o.v., waarna 
wij zijn lichaam ter ruste hebben gelegd 
op de Begraafplaats aldaar. 

Met grote dankbaarheid zullen we terug
denken aan vader, want in hem is van 
ons heengegaan een mens met sterke 
wilskracht, die eenvoudig, zeer tevreden 
en met veel plezier geleefd heeft. 
Werken, en vooral tuinieren was voor hem 
een behoefte en vreugde. Zoals ieder 
ander mens heeft vader, naast zonnige 
dagen, ook donkere dagen gekend, maar 
in het moedig dragen van zijn ziekte en 
andere tegenslagen in zijn leven wist hij 
zich gesteund door zijn vrouw en kinderen. 
Niet iedereen begreep dat deze man, 
naast een onbuigzame wil, ook diep ge
loof had en vertrouwen had in onze He
melse Vader. 

Lieve vrouw, dank voor al die mooie jaren, 
en vooral je liefdevolle zorgen tijdens mijn 
ziekte. Door mijn heengaan zal het nu 
wel stil om je worden. Maar ik weet dat 
onze kinderen en kleinkinderen, doch ook 
al je vrienden, je zullen helpen dit kruis 
te dragen. In Christus blijven we met el
kaar verbonden. 
Ook jullie, mijn kinderen, bedankt voor al 
de zorgen waarmee jullie me steeds hebt 
omringd. Mijn wens en gebed is dat jullie 
kinderen hetzelfde voor jullie zullen doen. 
Lieve kinderen en kleinkinderen, bewaart 
de onderlinge liefde en blijf trouw aan 
het geloof waarin ik geleefd en gestorven 
ben. 

Voor uw deelneming, ondervonden tijdens 
de ziekte en na het overlijden van onze 
lieve man, vader en opa betuigen wij U 
onze oprechte dank. 

8. T. Brunink - Peterinck 
Kinderen en kleinkinderen 

Oldenzaal, augustus 1987 


