
Een dankbare en blijvende hennnering aan 

Anneke Gervink - Bruinink 

die op 29 augustus 1931 te Losser geboren 
werd. Ze was gehuwd met Gemard 

Bruintnk, die in 1987 overleed. Op 15 april 
1996 stierf zij plotseling. We hebben haar op 

19 april, na een Uitvaartviering in de St. 
Martinuskerk te Losser, naar haar laatste 
rustplaats begeleid op het R.K. kerkhof 

aldaar. 

Zeer plotseling moeten we afscheid nemen 
van moeder, van oma, van Anneke, zoals 
velen haar kennen. 
Toen acht jaar geleden haar man stierf, 
stortte voor haar de wereld tn. Want zij 
bouwde tn alles op hem. Ze heeft dat verties 
dan ook heel moeilijk kunnen verwerken. 
Het veelvuldige bezoek aan het kerkhof ge
tuigt daarvan. 
Toch probeerde ze met haar levenslustige, 
vriendelijke aard de draad van het leven 
weer op te nemen. Ze had dan ook vele 
kontakten met vrienden en vriendinnen. Ze 
hield van muziek en van dansen. En bloem
schikken deed ze ook heel graag. 

Maar bovenal kreeg haar leven weer ztn 
door de zeven kleinkinderen die ze zag op
groeien. Ze stond alttJd klaar om te helpen 
tn de geztnnen van haar kinderen, maar 
ook voor anderen die een beroep op haar 
deden. Zo heeft ze ook voor haar moeder 
zeer goed gezorgd. Dagelijks bezocht ze 
haar tot op de laatste dag. 
Geboren en getogen in Losser fietste ze 
graag in de voor haar zo vertrouwde omge
ving. leder die haar kende zal haar missen, 
want ze toonde alttjd belangstelling en ze 
maakte met iedereen een praatje. 
Heel onverwacht werd zij opgeroepen om 
afscheid te nemen van allen die haar lief 
waren. Wij allen blijven achter zonder nog 
een laatste groet. 
Moge God haar opnemen in Zijn Vrede, in 
Zijn Vreugde. Dat ze samen met vader met 
ons verbonden mag blijven. 
Moeder, oma bedankt voor alle liefde! 
Rust in vrede! 

We zijn u dankbaar voor uw medeleven, 
betoond na het plotselinge overlijden van 
onze lieve moeder en oma. 

Ktnderen en kleinkinderen 


