
In dankbare herinnering aan 

Gerhardus Hendrikus Joseph 
Brunink 

echtgenoot van Marietje Wasterhof 

Hij werd geboren op 3 maart 1930 te Losser 
en overleed moegestreden en gesterkt door het 

Sacrament van de Ziekenzalving op 6 januari 
2006 in woonzorgcentrum Gereia te Oldenzaal. 

We namen afscheid van hem tijdens de 
Uitvaartviering op woensdag 11 januari in de 

Heilige Maria-Geboortekerk te Losser. 
Daarna werd zijn lichaam ter ruste gelegd op 

op het R.K kerkhof aldaar. 

Na een arbeidsintensief leven als kantonnier bij 
de dienst openbare werken van de gemeente 
Losser ging hij in 1989 met de V.U.T. Hier had hij 
helemaal naar toe geleefd. Broer, zoals iedereen 
hem noemde, kon zijn tijd nu volledig besteden 
aan de dingen waar hij zoveel plezier in had. 

Hij genoot van alles om hem heen wat groeide 
en bloeide; tuinieren was zijn lust en zijn leven. 
Ook voor een ander stond hij altijd klaar. Er werd 
zelden tevergeefs een beroep op hem gedaan 
als er eens een tuin onderhouden of aangelegd 
moest worden. Gerhard heeft zijn hele leven lang 

hard en met plezier gewerkt want stil zitten kon 
hij niet. 

De laatste jaren nam zijn gezondheid sterk af, 
daarom was het voor hem moeilijk te accepteren 
dat hij een groot aantal werkzaamheden niet 
meer kon doen vanwege zijn ziekte. Desondanks 
gaf hij de moed niet snel op. 

Voor zijn vrouw en kinderen stond hij altijd klaar 
en ook zijn kleinkinderen had hij graag om zich 
heen. 

We zijn dankbaar dat zij hun 40-jarig huwelijks
feest nog in huiselijke kring hebben kunnen vie
ren. 

Lieve Gerhard, Pa en Opa bedankt voor alles wat 
je ons hebt gegeven, we zullen je nooit vergeten 
maar kunnen verder leven met de vele mooie 
herinneringen die je ons hebt achtergelaten. 

"Onze speciale dank gaat uit naar de mede
werkers van Gereia voor hun goede zorgen." 

Voor uw belangstelling en medeleven tijdens de 
ziekte en na het overlijden van Gerhard willen wij 
u hartelijk danken. 

M.A.C. Brunink-Westerhof 
Kinderen en 
kleinkinderen 


