


Vandaag hebben we afscheid moeten 
nemen, maar in onze harten blijft 
voortleven 

Gerhard Johannes Bernardus 
Brus 

Pa werd geboren op 20 mei 1930 te Eibergen en hij is op 29 
november 2002, voorzien van het Heilig Sacrament der 

>·Zieken, in het Twenteborg Ziekenhuis te Almelo, in alle rust in 
' het bijzijn van ons heengegaan. 

Op 4 december 2002 hebben we hem, na de gezongen 
Requiemmis in de Maria Onbevlekt Ontvangen Kerk te 
Zenderen te ruste gelegd op het parochiële kerkhof aldaar. 

Pa was de oudste zoon uit een gezin van 8 kinderen. Hij bracht 
zijn jeugd door op de boerderij in Eibergen, waar hij een 
geweldige tijd heeft mogen beleven met zijn ouders, broers, 
zussen en vrienden. Een jeugd waar hij graag over vertelde. 
Na zijn opleiding en diensttijd ging Pa aan de slag bij de 
Algemene Inspectie Dienst, hiervoor moest hij verhuizen naar 
het Twentse Ootmarsum. In deze tijd leerde hij ook zijn vrouw 
Dinie kennen, afkomstig uit Zenderen. Na hun huwelijk zijn ze 
dan ook in Zenderen gaan wonen, eerst aan de Hoofdstraat 
en later bouwden ze een eigen huis aan de Haar waar hij tot 
aan zijn dood met plezier gewoond heeft. Zijn geringe vrije tijd 
was hij dan ook het liefste thuis in zijn tuin aan het werk die er 
altijd gelikt bij moest liggen. 
Pa was een man die altijd in de weer was, naast zijn baan bij 
de AID was hij ook actief als gemeenteraadslid in Borne. 
Een koninklijke onderscheiding kreeg Pa toen hij veertig jaar 
in dienst was bij de Algemene Inspectie Dienst. 

Pa was een wijs, ingetogen man die stapelgek was op zijn 
vrouw, kinderen en kleinkinderen en daar intens van kon 
genieten. 
In 1998 werd hij getroffen door hartproblemen. Na een 
ingewikkelde operatie in Utrecht is hij hiervan redelijk goed 
hersteld. 
April 2002 volgde een opname in het ziekenhuis met een long
embolie, waarvan hij binnen vier weken herstelde. Op 22 
augustus werd pa opnieuw opgenomen in het ziekenhuis, 
waarbij er problemen aan zijn bloedvaten werden geconsta
teerd. Na een lange lijdensweg waarbij veel pijn hem niet 
bespaard bleef werd duidelijk dat hij niet zou herstellen. 
Toen werd het mogelijk gemaakt dat zijn laatste wens in 
vervulling kon gaan: Omringd door zijn gezin een heerlijke 
dag thuis te mogen doorbrengen. 
Daarna was het goed en is hij 3 dagen later op 29 november 
2002 in het bijzijn van zijn vrouw en kinderen heengegaan. 
Pa had een sterk geloof in God en vertrouwde ook altijd op 
diens steun. Hij heeft hieruit veel kracht kunnen putten tijdens 
zijn ziekbed. 

Pa, bedankt voor alles, je was een 
geweldige man, vader en opa. 

Voor uw medeleven, op welke wijze dan ook, zeggen wij u 
hierbij oprechte dank. 

Zenderen, 4 december 2002 

Dinie Brus - Rupert 
Kinderen en kleinkinderen 

Als het leven lijden wordt en het lijden wordt een leven, 
laat God zich dan over mij ontfermen!! 


