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Dankbare herinoenng n••n 

Gerard Bruns 
weduwnaar van 

Riek de Jong 

eC"rdC'r weduwnaar van 

Lida Oude Ophuls 

HiJ werd geboren te Denekamp op 2 JUli J914 
en overlt>cd. na het ontvangen van hrt H Sa
cramenr der Zieken, in het ~ledisch Spectrum 
te Enschede, op 3 april 1992. W1J hebben hem 
na de gezongen U1tvautmis 1n de H. r\1colaas
kerk te Denekamp. ter ruste gdegd op het 

parochiele kerkhof op 7 a prol d.o. v. 

Vader 

Vader was een man van wem1g woorden. ZIJD 
rust i ge uitstraling C'n b~schciden ht'id sicrdt'n hem. 
Zijn gezin, zijn vrouw en kluderen wart'U erg 
belangn)k voor hem. Dit kwam vooral rot uit
drukking in de zorg en liefde voor moeder 
toen ziJ ziek werd. De WiJl~ waarop hiJ h~ar 
bijstond heeft ons allen ontroerd. Lo weinig 
als hiJ sprak, zoveel mooie dingen kon hiJ met 
z'n handen maken. ledereen wist Gerard de 
klusjesman te vinden en ook voor ons. ZIJn 
kinderen en kleinkinderen maakte hiJ de mooi
ste dingen Ook voor de kerk, die veel voor 
hem bt>tekende, heeft hij zich in d1e zin, ingezet. 
Vader was een echt natuurmens. Nog niet zo 
lang geleden maakte hiJ lange wandelingen en 

fietste hij veel. Zichtbaar op 7ijn gemak voel
de hij zich in z'n tuin. waar h11 de laatste ja
ren met veel zorg de mooist~ fuchia's ~weckte. 
Ook vt>rraste hij ons regelmatig met ver~e groen
te uit z'n tuin. Dieren speelden een belangrijke 
rol in zijn lc1 en. Vroeger verzorgde hiJ scha
pen, konijnen, zelfs et>n pon kalfjes en hield 
hiJ kanaries. Veel pl<'zicr beleefde hiJ aan de 
honden die hiJ gehad heeft. het waren ziJD 
beste Hiendcn 
Vader kon erg genieten v3n muziek. Het was 
een g<'noegen om te zien hoe luj volledig kon 
opgaan in opera- en operetteruuziá. Jarl'nlaog 
was h1j een trouw lid van het herenl.oor 
De laatste \\'eken dat hiJ bij ons 1\'35, vroeg 
h11 Wt>inig. en was hij overnl tevreden mee. 
\\'t stonden erg dicht bij elkaar en de laatste 
weken waren ?eer waardevol •·oor ons allen, 

Lieve vader, voor alrijd in onze herinnering. 

TUIN de bomtn 
komtn uil d, grsnd 
en uit hun JILlm 
de tuiigen 
en hd1rttn t'indt htt 
hul geu·oon 
dat ziJ u·ter blaJmn krijgen 
u,;e zien ze J•a/len 
naar de 1.rond 
en dan opnituu• uur groeitiJ 
zo htt/1 dt aarde 
om fl.flterd 
dat itl u·at sttr/t 

De kinderen 

zal blocitn. 1'oon Htrmans 

Met dank voor uw belangstelling 
en deelneming. De familie 


