


Een vrome nagedachtenis aan 

Hermanus Hendrikus Bruns 
Hij werd geboren 11 februari 1907 te Los
ser. Voorzien van het sacrament der zie 
ken overleed hij 12 mei 1972, in het r.k. 
ziekenhuis te Oldenzaal. 16 mei d.a.v. hebben 
wij zijn lichaam ter rusre gelegd in het pa 
rochiekerkhof te Denekamp, waar het de 

blijde Verrijzenis wacht. 

.Mogen de engelen u geleiden naar het 
paradijs; dat bij uw aankomst de martela 
ren u opnemen en brengen naar de heilige 
stad van het hemelse Jeruzalem, en moogt 
ge daar in vrede de eeuwige rust genieten". 
Zo hebben wij gebeden toen wij onze over
leden broer en oom Herman begeleiden 
op zijn laatste gang naar de kerk Met 
droefheid in het hart, want hij was een 
geliefde mens, die zeer veel vrienden had . 
In het verenigingsleven was hij een zeer 
gewaardeerd lid op wie men nooit tever
qeefs een beroep deed : hij stond altijd 
klaar voor anderen als hij iemand kon hel 
pen. Thuis mochten wij allemaal hem graag: 
hij stelde geen eisen, maar veraangenaam
de de sfeer. En zo 'n iemand zullen we 
missen; nu hij hier niet meer bij ons is, 
is er een leegte gevallen. 
Wij mogen echter niet uitzichtloos-bedroefd 
zijn . Wij weten als gelovige mensen •dat 
ons aardse huis wel wordt afgebroken-, maar 

dat Jezus ons allang een nieuwe plaats 
be:·eid heeft in het Vaderhuis. Dat zijn im
mers zijn eigen woorden geweest en daar
mee hebben wij een gelukkig uitzicht en 
voelen wij ons getroost nu ook Herman 
daar is aangekomen. Ook zijn leven is wel 
veranderd, maar niet ongedaan gemaakt. 
Zijn leven bij ons was zó. dat hij gerust 
naar de Heer kon overgaan. Hij had God 
lief en geloofde in Hem: nu mag hij er
varen wat dat zeçigen wil. Dit is voor ons 
een grote troost en verder mogen wij in 
ons bewaren de herinnering aan een fijne 
mens, die wij graag bij ons hadden. 
Wij allen, die hem kenden en liefhadden 
zullen zijn nagedachtenis bewaren en nu 
zijn werk en aktiviteiten zijn stilgevallen. 
bidden wij : Heer geef hem de eeuwige 
rust in vrede, amen. 

Voor Uw deelneming ondervonden bij de 
ziekte en na het overlijden van onze be 
minde broer, zwager en oom, betuigen 
wij U onze hartelijke dank. 

Familie Bruns 
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J. Benneker, Koster, Denekamp. 


