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Dankbare herinnering aan 

HENK BRUNS 

echtgenoot van Rikie Broekhuis. 

Hij werd geboren in de gemeente Tubbergen 
op 3 juli 1933 en overleed op 14 november 
1991 thuis aan de Mr. Lazonderstraat, om
ringd door vrouw en kinderen. 
Op 18 november hebben we biddend af
scheid van hem genomen tijdens de viering 
van de Eucharistie in de parochiekerk van de 
H. Nicolaas te Denekamp, waarna we hem 
hebben begraven op het R.K. kerkhof aldaar. 

Een lieve man, papa en nog maar kort opa, 
is veel te vroeg van ons heengegaan. Het 
gezinsleven stond bij hem steeás op de eer
ste plaats. Zijn woorden: ,,we zijn altijd een 
hecht gezin geweest, laat dat zo blijven", 
willen we ter harte nemen. De diepste pijn in 
zijn ziekte was het afscheid moeten nemen 
van zijn vrouw en kinderen. Zo graag had hij 
bij ons willen blijven en mee willen werken 

aan de toekomst van zijn kinderen. Toch 
klaagde hij niet, maar heeft hij op een bewon
derenswaardige manier zijn ziekte met het 
zicht op de dood gedragen. Daardoor was hij 
ons tot steun. Woorden als: ,,houdt moed en 
wees sterk" getui9en daarvan. 
Goed voorbereid 1s papa heengegaan. Alles 
wat gereQeld kon worden, moesf gebeuren 
en daarbij dacht hij ook aan zijn grote reis 
naar de hemelse Vader. Hij vroeg om het 
sacrament van de zieken en wekelijks ont
moette hij Jezus thuis in de Communie. 
Daarom geloven wij dat hij nu voor altijd thuis 
is bij God en willen we naar het woord van de 
apostel Paulus elkaar met deze woorden 
troosten. 
Henk Bruns1 een mens om van te houden in 
gezin, familie, buurt en op het werk blijft in 
onze herinnerin9 voortleven, juist nu hij ge
storven is. Hij blijft een plaats houden in ons 
hart en wij bij hem. Zo blijven we in liefde met 
elkaar verbonden, want echte liefde kan niet 
sterven. 

Rust in vrede en bedankt voor het vele 
wat je voor ons gedaan en betekend hebt. 

Voor uw blijken van medeleven zeggen wij U 
hartelijk dank. 

R. Bruns - Broekhuis 
kinderen en kleinkinderen. 


