
In onze dankbare herinnering 
en in onze gebeden leeft voort 

ANTONIUS FRANSISCUS BRUNS 

Hij werd geboren te Lattrop (gemeente 
Denekamp) 28 november 1921. 

Hij trouwde 30 november 1950 met Maria 
Theresia Beid. Gesterkt door het Sacrament 
van de zieken stierf hij 31 augustus 1983 in 

het ziekenhuis te Oldenzaal. 
Bij zijn Uitvaart op 3 september d.a.v. heb
ben wij de Eucharistie gevierd ter gedachte· 
nis aan Christus' dood en verrijzenis en ge· 
lovend, dat ieder mens door de dood heen 
tot de verrijzenis met Christus zal komen. 
Daarna hebben wij het lichaam van vader te 

rosten gelegd op het R.K. Kerkhof van 
Lattrop. 

Na een werkzaam en welbesteed leven is hij 
veel te vroeg van ons heengeg;tan. 
We hebben hem gekend en liefgehad als een 
man, die alles voor zijn vrouw en kinderen 
over had. 
Hij stond ook klaar voor iedereen, die een 
beroep op hem deed en zo verwierf hij zich 
vele vrienden. 
Wij allen zullen hem missen, in het bijzon
der zijn dierbare vrouw, kinderen en klein· 
kinderen. 

In geloof zijn we overtuigd, dat zijn dood 
een overgang is naar een gelukkig leven bij 
God zonder onzekerheid en angst, zonder 
ziekte en pijn. 
Wij bidden, dat hij bij ons mag voortleven, 
nu hij gestorven is en dat hij in Gods hand 
de eeuwige rust en vrede mag vinden als 
loon voor zijn eerlijk en betekenisvol leven 
voor ons. 

Gebed 
God, geef uw toekomst en uw trouw aan 
deze gestorven mens. Wij kunnen niet gclo· 
ven, dat alles wat hij voor ons heeft bete
kend, nu verloren is en voorbij. Maar wij 
verenigen ons met het geloof, waarin hij 
zelf aan U heeft vastgehouden ten einde 
toe, aan U, zijn God en onze God, die voor 
ons leeft vandaag en alle dagen tot in eeuwig
heid. Amen. 

Wij danken U hartelijk voor uw belangstel
ling en medeleven tijdens de ziekte en het 
overlijden van mijn lieve man, onze zorg· 
zame vader en opa. 

\1.Th. Bruns - Beid 
Kinderen en kleinkinderen. 

Lattrop, september 1983 
Dorpsstraat 49. 




