


"De bomen komen uit de grond 
en uit hun stam de twijgen. 
Eenieder vindt het heel gewoon 
dat zij weer bladeren krijgen. 
We zien ze vallen naar de grond 
en dan opnieuw weer groeien. 
Zo heeft de aarde ons geleerd 
Dat al wat sterft zal bloeien" 

Een liefdevolle herinnering aan een bijzondere man, een 
fantastische vader en opa 

Gerrit Bruns 

Echtgenoot van 
Ankie Bruns-Claessen. 

Gerrit werd op 14 mei 1930 in Almelo geboren en is, 
overeenkomstig zijn liefste wens. 
thuis overleden op 2 februari 2001 . 

Wij willen iedereen, ook namens Gerrit, hartelijk bedanken voor alle 
steun en medeleven die hij tijdens zijn ziekte heeft mogen 
ontvangen. 
De vele hartverwarmende kaarten, brieven, bloemen en 
belangstellende telefoontjes gaven hem het gevoel dat hij deze 
strijd nooit geheel alleen hoefde te strijden. 
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'La vie est belle' 

Dat zijn woorden die recht uit z'n hart kwamen. "Als ik terugkijk op 
mijn leven", zei hij letterlijk, "ben ik tevreden en trots"I Dan ben je 
stil ... , want als wij op zijn leven terugkijken dan vonden wij dat hij 
het zwaar had. Een leven met steeds meer beperkingen en wat 
vooral de laatste jaren beheerst werd door medicijnen. 

Hij was een markant figuur, die zeker in de beginjaren moeite had 
zijn gevoel te uiten. Hij durfde dingen te zeggen die anderen 
dachten. Maar met een groot gevoel voor humor maakte hem dat de 
man die wij zo goed kennen. 
Hij hield van mensen die duidelijke taal spraken. Met name de jeugd 
droeg hij een warm hart toe. Hij genoot van hun enthousiasme, hun 
openheid, hun ideeën en gedachten. Of dat nu op het sportveld was 
of thuis met zijn kinderen en later kleinkinderen. Hij gaf ze het 
gevoel dat ze waardevol waren, zonder dwang maar met een 
reikende hand. 

Kracht putte hij uit de natuur. Uit zijn eigen tuin die hij met veel liefde 
verzorgde of alleen op de fiets door 'zijn' Bolkshoek. Ook de vele 
wandelingen op landgoed 'de Hamert' zijn een ware inspiratiebron 
voor zijn aquarellen geweest. 

Trots was hij op 'zijn jongens' en hij genoot van hun prachtige 
verhalen. Maar bovenal was hij trots op 'zijn Ankie' die liefdevol en 
dapper altijd aan zijn zijde stond. In haar had hij de beste dokter die 
hij zich maar wensen kon. Aan den lijve heeft hij ondervonden dat 
delen in verdriet niets oplost ... maar verbindt. 

In de laaiste weken van zijn leven is er veel besproken en gezegd 
maar ook gelachen. Waarop zijn laatste woorden waren 'Ik ben er 
klaar voor, het is goed zo'! 

Dank voor al die mooie, goede jaren en voor de wijze lessen die we 
van jou hebben geleerd. En wij weten dat wanneer een schip achter 
de horizon verdwijnt het niet weg is, wij zien het alleen niet meer ! 


