
Dankbaar bP.waren we in onze herinnering 

Johannes Sernardus Alphensus Bruns 
weduwnaar van 

Aleida Maria Me!jer. 
Hij werd geboren te Ootmarsum S ~ept. 1906 en is 
overleden te Hengelo 2Y okt. 197 8. Woensdag 1 nov. 
hebben wij afscheid van hem genomen tijdens de ge· 
zongen Uitvaaru1ienst in de St. Antoniuskerk te OI· 
denzaal, waarna wij hem te ruste hebben gelegd bU 
zij n vrouw op het kerkhof van Oldenzaal. 

Hoewel wiJ wisten dat vader de laatste tijd in licha· 
meiijk opzicht sterk verzwakte, hebben wU zUn toch 
weer onverwachte heengaan niet kunnen voorzien, al 
willen wij deze dood niet enkel negatief bezien, maar 
ook als verlossing uit veel lichameiUke pUnen en een 
overgang naar het nieuwe leven bij God. 
Wanneer wU nu aan hem terug denken, dan willen 
wij eerst onze dank uitspreken. dat wU zo' n goede 
vader mochten hebben. In de tijd dat hU nog goed 
gezond was, heeft hiJ zich samen met moeder inge
zet voor zijn gezin. Afkomstig van de boerderiJ was 
hard werken hem niet vreemd. 
HU was zachtmoedig en goedhartig van karakter, wat 
hem tot een beminnelijk mens maakte. 
HU was heel gelukkig getrouwd met zjjn vrouw Lelda 
wat de sfeer in huis zo weldadig maakte. Hoewel hU 
een tevreden mens was en alles gauw goed vond, 
wat kon gebeuren omdat zun vrouw zo goed voor 
hem zorgde, was hij beslist ook een man met 'n per
soon lijke mening; recht door zee en met een scherp 
verstand; Zijn vroiUkheld en humor maakten dat ieder 
graag met hem te doen had. Zo was het thuis en zo 
was het de laatste jaren in Hengelo in het Dr. Borst
huls. waar hij vanwege ziJn ernstige rheumatische 
aandoeningen moest worden verpleegd. Bewonderens
waardig verdroeg hU de pUnen die deze verschrikke 
lijke zlèkte met zich meebracht. HU slaagde er in om 
ondanks alles de goede kanten van het leven re blij-

ven zien. Dar hU tot een zo'n gave mens mocht uit
groeien heeft te maken met zijn sterke Godsvertrou· 
wen. Bij God, die voor hem zovee l betekende; vond 
hU de kracht om zjjn eigen ziekte heldhaftig re dra
gen, en het verl ies van zijn vrouw en zoon Bennie 
te aanvaarden. 
Vroeg tijdig opgeleefd is hU voorgoed van ons heen
gegaan in alle rust en vrede. Wij zullen vader en 
opa, nog missen om zijn vrolijke verhalen over vroe· 
ger, de gezellige kaartavonden, zijn blijmakende aan
w ezigheid onder ons. 
Maar in geloof weten wU ook dat God voortaan voor 
hem za I zorgen: 

Daarom bidden wij : Heer onze God, neem uw die
naar op in de hemelse vreugde; maak hem tot een 
nieuwe mens, gaaf en heel. Moge hij samen nu met 
moeder en Bennie gelukkig zijn . 

Voor uw belangstelling en medeleven on
dervonden tijdens de ziekte en bij ' t over
l[jden van onze geliefde vader en opa, 
zeggen w [j allen en met name het ver
plegend personeel van het Dr. Borsthuis, 
hartelUk dank. 
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