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In dankbare herinnering aan 

Hendrikus Gerhardus 
Brunink 

Oom Hennie 

Hij werd geboren op 22 juli 1928 aan de 
Denekamperdijk 20 te Losser en overleed, 

moegestreden en gesterkt door het 
H. Sacrament der Zieken, op 9 juli 2013 in 

verpleegcentrum Oldenhove te Losser. 
We namen afscheid van hem tijdens de 
uitvaartviering op zaterdag 13 juli in de 
Heilige Maria-Geboortekerk te Losser. 

Daarna werd zijn lichaam ter ruste gelegd 
op het R.K kerkhof aldaar. 

Oom Hennie ging na de lagere school werken op 
zuivelfabriek Dinkelland in Losser als botermaker. 
Op 20 jarige leeftijd werd hij opgeroepen voor de 
militaire dienstplicht. Op 11-2-1949 vertrok hij als 
dienstplichtig soldaat naar Nederlands-Indië en 
keerde terug op 9-10-1950. 
Over deze tijd heeft hij nooit veel verteld als hier 
naar geïnformeerd werd. 
Na de dienstplichttijd hervatte hij zijn werk bij 
zuivelfabriek Dinkelland, hier heeft hij vele jaren met 
veel plezier gewerkt. 
Helaas kon hij dit zware werk door lichamelijke 
klachten niet blijven volhouden en belandde 
vroegtijdig in de WAO. 

Stilzitten was iets wat hij niet kon, het ·s morgens 
vroeg opstaan bleef hij gewoon doen. De kinderen 
van de familie kregen veel aandacht van hem. 
Bij mooi weer kreeg iedereen een ijsje en een ritje 
op de pony was iets waar hij ook alle kinderen een 
groot plezier mee deed. 
Bij de kleine Ponderosa bracht hij het grootste 
gedeelte van zijn tijd door. 
Hij was hier bezig met allerlei werkzaamheden zoals 
schoffelen, grasmaaien en als begeleider van 
ponyritjes. 

Oom Hennie was een erg gelovige man, het 
kerkbezoek op zondag liet hij dan ook niet snel aan 
zich voorbij gaan, toen dit niet meer mogelijk was, 
bleek de kerkradio thuis een prima oplossing. 
Na een periode van afnemende gezondheid werd hij 
opgenomen op Oldenhove verpleegafdeling 
Oelemars. Hier is hij op 9 juli overleden. 

Lieve oom Hennie bedankt voor alles wat je ons hebt 
gegeven, we zullen je nooit vergeten maar kunnen 
verder leven met de vele mooie herinneringen die je 
ons hebt achtergelaten. 

Onze speciale dank gaat uit naar de medewerkers 
van Oldenhove afdeling Oelemars 2 voor hun 
liefdevolle verzorging. 

Voor uw belangstelling en medeleven tijdens de 
ziekte en na het overlijden van oom Hennie willen 
wij u hartelijk danken. 

Familie Brunink 
Familie Perik 


