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Dankbaar gedenken wij 

Antonius Johannes Brunink 

sinds 9 juni 1995 weduwnaar van 

Johanna Euphemia Küpers 

Hij werd geboren te Beuningen op 28 december 
1906 en overleed 30 januari 1997 in het verzor
gingshuis "Gerardus Majella" te Denekamp. We 
hebben onze vader en opa 3 februari na de vie
ring van de H. Eucharistie begraven bij moeder 
op het kerkhof van de St. Nicolaasparochie te 
Denekamp. 

Een blij en optimistisch mens is na een welbe
steed leven op gezegende leeftijd in gelovige 
over~ave van ons heengegaan. 
In ZIJn werkzaam leven is Toon timmerman 
geweest. Hij was op en top vakman en pietje 
secuur. Maar ook in zijn geliefd gezin hield hij 
van orde en netheid, zoals hij ook zelf altijd als 
heer voor de dag kwam. 
Vader heeft veel betekend voor moeder. Toen hij' 
de pensioengerechtigde leeftijd bereikte werd a 

zijn vrije tijd in beslag genomen door de zorg 
voor moeder, die door de ziekte M.S. steeds 
meer van anderen afhankelijk werd. 
Vele wandelingen heeft hij met moeder in de 
rolstoel gemaakt. Ondanks het aan huis gebon
den zijn, bewaarde vader zijn goede humeur. 
Na ~et overlijd~n van moeder heeft hij zijn 
gem1s noOit geUit, maar we zagen hem vaak op 
het kerkhof met het verzorgen van moeders 
graf, zoals hij dat altijd al had gedaan met de 
graven van andere familieleden. 
Zijn kinderen en kleinkinderen hebben een 
geweldige vader en opa aan hem gehad en 
werden door hem verwend. 
In 1991 gingen onze ouders van de W. 
Westerhuesstraat verhuizen naar "Gerardus 
Majella", moeder naar het verpleeghuis en 
vader naar het verzorgingshuis. Ze hebben het 
daar goed gehad en waren tevreden met wat 
het leven hun no~ te bieden had. Vader was 
evenals moeder d1ep gelovig. Hoeveel kaarsen 
zijn er niet door hem bij Maria opgestoken? 
Bijzondere verering had hij voor Gerardus en 
Antonius. Vele jaren heeft hij deelgenomen aan 
de processie naar Overdinkel. 
Nu is vader weer bij moeder en zullen ze in de 
hemel onze goede voorsprekers zijn. 

Zij rusten in vrede. 

Voor uw belangstelling en medeleven danken 
wij U hartelijk. 

De familie. 


