
In dank hare herinnering aan 

FREDRIK BRUININK 
echtgenoot van 

Johanna Maria Scheuten 

Vader werd geboren tt' Oldenzaal 23 juni 1875 
en o.-erlco:d aldaar in de gez~gende ouderdom 
van bijna 98 jaar, op 20 maart I 973. gesterkt 
door het s•cramrnt der zieken. Na d..- rcquicto
rnis in de Plechelmusba~iliek hebben wc hem 
24 maart d.o.v. begraven op het r.k. kerkbof 

te Olden7.Jal In de hoop op de Vernjunis. 

Kosthaar in de ogen des Heren is de dood 
van de rechtvaardigen. Oe dood van een be
minde men~ vrrvult ons hart met droefhctd, 
ook nu, maar toch overheerst biE'r E'en gevoel 
van grote dankbaarheid om al het goede en 
mooie van dit lange leven. 

Bijna 55 )Ur mo.-hrt>n vader en moPder lid 
en leed dd<"n in een gdukkig hu"eh1k Elf 
kinderen werden hun geschonken met een krans 
van 30 kleinkinderen en 40 acbtcr-klcinkiude
r..-n. Zeker. ook v~der heeft in ziJn leven het 
kruis gekend maar htl werd gesteund door de 
liefde om zich heen en door een groot voor
beeldig geloof. Vader was ook een echte MJ
ria- vcrcerder. Kevel•er was hem dierbaar, wel 
zo'u óO keer brzocht hij dit genadeoord. 
Tot in zijn loog<' ouderdom leefde h1j I ntc-nq 
mee met de veranderingen in de wereld en d<• 
!<Prk. hiJ kon zich nog heerlijk opwinden. maar 
niets en niemand kon zijn geloof ontnemen, 

dat hem boven alles d1erbanr was en waarin 
hl] kracht en vreugde gevonden heeft. Nog 
in de morgen van zijn sterfdag ontving hij 
bewust en ia grote eerbied de H. Kommunie . 
• Heer, ik ben niet waardig" zo klonk ZIJD 
stem door het huls. die avond riep de Heer 
hem tot Zic-h • • Goede en getrouwe dienaar. 
kom nu binnen in de vreu~tdc: van uw Heer·. 
Dierbare ldndereu en kleinkinderen, ik dank 
jullie voor al die liefdevolle zorgen waarmee 
ik steeds omringd werd tot de laatste dag toe, 
vooral dank ik het gnin van Rika en Gerard. 
ik voelde nle bij jullie thuis. God zegene jullie 
alle. 

Opa, rust in vrede bij God.! 

Voor Uw blijken van medeleven bij het over

lijden van onze dierbare vader en opa. be

tuigen wij u onz.: hartelijke dank 

Uit aller naam: 

Familie Breukers-Bruinlok 

Oldenzaal, maart 1973 


