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In dankbare herinnering aan 

Antonius Hendrikus Bruns 

echtgenoot van 

MARIA ENGELI NA VELDSCHOL TE 

Hij is 28 oktober 1917 geboren in de gemeente 
Denekamp en overleden op 18 februari 1994 in 
verpleegt1uis ,.Oidenhove" te Losser, na eerder 
het Sacrament der Zieken te hebben ontvangen. 
Woensdag 23 februari hebben we afscheid van 
hem genomen tijdens de gezongen uitvaart· 
plechtigheid in de St. Nicolaaskerk, waarna we 
hem te ruste hebben gelegd op de r.k. begraaf
plaats te Denekamp. 

Mijn lieve man, onze zorgzame vader en fijne 
opa, was een echte natuurliefhebber. Hij hield 
van het werk en de bezigheden op de boerderij 
en toen die er niet meer was bleef hij bezig met 

de verzorging van zijn hond en zijn duiven. Dui
ven waren zijn grote liefhebberij, waar hij zelfs 
op Oldenhove in gedachten mee bezig was. 
De laatste drie jaren van zijn leven, heeft hij in 
verpleeghuis ,.Oidenhove" doorgebracht, waar 
hij liefdevol werd verzorgd . Het was moeilijk 
hem door zijn ziekte te zien veranderen. Een 
hard werkende man, vol humor en liefde voor 
zijn vrouw en zijn gezin veranderde zo'n vier jaar 
geleden. Meer en meer leefde hij in zijn eigen 
wereld en was het moeilijk om contact met hem 
te krijgen. Toch blijven ons de fijne herinnerin· 
gen aan hem, als de man die altijd klaarstond 
voor een ander wanneer men hem nodig had. 
In het Mattheüsevangelie wordt verteld hoe God 
rust en verlichting schenkt, aan allen die uitge
put zijn en onder lasten gebukt. Wij willen hopen 
en geloven dat hij nu rust heeft gevonden bij on
ze God en in Zijn liefde mag voortleven. 
Rust in vrede. 

Voor uw belangstelling en medeleven t ijdens de 
ziekte van mijn lieve man, vader en opa en in de 
moeilijke dagen na zijn overlijden ondervonden, 
zijn wij U erg dankbaar. 

Mevr. M. E. Bruns-Veldscholte 
Kinderen en kleinkinderen 

Denekamp, 23 februari 1994. 


