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Dankbare herinnering aan 

Bernard Heinrich Brüeker 
Bernard 

weduwnaar van 
Berendina Helena Martha Brüeker-Nijmeijer 

• 15·12·1916 t 30·4·2005 

Op koninginneelag 30 april 2005 laat in de 
avond ging vader, opa en overgrootvader 
Bemard Brüeker heen. Donderdag 7 april daar· 
aan voorafgaand werd hij met spoed in het zie
kenhuis opgenomen en leek de situatie zeer 
kritiek. Biddend waren wij die avond nog bij 
hem, zijn zieke lichaam zalvend en de handen 
opleggend. 
Weken van onzekerheid volgden tot die laatste 
dag van de aprilmaand. 
Bemard, vader, opa en overgrootvader willen 
wij echter vooral herinneren vanuit z'n goede 
jaren. 
Op 15 december 1916 werd hij geboren te 
Lonneker (Aamsveen). 
Op 18 augustus 1945 trouwde hij met 
Berendina Nijmeijer. 

Uit dit huwelijk zijn acht kinderen geboren, 
waarvan er één door een ernstige longontste· 
king is overleden. 
Vader heeft vele jaren in de textiel gewerkl en 
daamaast ook nog op de boerderij thuis, waar 
vee verzorgd werd en het land bewerkt moest 
worden. 
Niet onvermeld willen we laten hoe vader ook 
nog uitgebreid in de jaren negentig van de vori· 
ge eeuw lof toegezwaaid kreeg in de pers voor 
z'n jarenlange diensten voor het milieu in 
Losser. Als schillenboer was hij al jaren op dat 
terrein aktief voordat deze zaak voor het milieu 
in de schijnwerpers kwam te staan. 
Vader en moeder waren 53 jaar getrouwd. Het 
overlijden van moeder op 19 oktober 1998 
bracht voor vader een heel zware en moeilijke 
periode met zich mee. De laatste tijd was zijn 
enige vertangen naar moeder te gaan. De laat· 
ste dagen van zijn leven voelde vader dat ZiJn 
einde naderde. Wij bidden dat hij nu weer ver· 
enigd mag zijn met moeder. Dat hij mag rusten 
in vrede. 

Voor uw meeleven tijdens vaders ziekte en na 
zijn heengaan willen wij u met dit aandenken 
dankzeggen. 

Losser, mei 2005 

Kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkind 


