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Wilt in uw gebeden gedenken en 
in dankbare herinnering houden 
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HERMANUS FRANCISCUS BRUNGER 

De dierbare overledene werd te Hengelo 
geboren op 2 augustus 1897. 
Ze is haar gehele leven in deze stad 
blijven wonen en huwde er op 24 juli 
1926 met Hermanus Franciscus Brunger. 
Hoewel het huwelijk kinderloos bleef 
waren het twee erg gelukkige mensen, 
een steun en hulp voor elkaar, vol van 
levensblijheid. Maar de ouderdom kwam 
met gebreken. Op 15 juli 1982 werd de 
overledene opgenomen in het verpleeg
huis St. Elisabeth te Delden. 
Enige maanden later werd haar man 
gehuisvest in het verzorgingshuis St. 
Jozef te Delden. Een gelukkige oplos
sing voor beide, vooral toen de licha
melijke krachten van de dierbare over
ledene gestaag minder werden en een 
langdurig ziekbed volgde. Op l juni 
1983 ontving de dierbare zieke de ker
kelijke Ziekenzalving en op 24 augus
tus 1983 overleed zij in volle overga
ve aan Gods H. Wil. Op 29 augustus 
werd voor haar de uitvaartliturgie ge
houden in de kapel van St.Jozef te 
Delden. 

Wij nemen voor het leven hier op aar
de afscheid van een vrouw met een 
beminnelijk karakter, van iemand die 
van het leven kon genieten, vooral 
van mooie muziek, maar die ook altijd 
klaar stond voor anderen en vanuit 
een diep geloof iets van de christelij
ke levensvreugde wist door te geven 
aan medemensen. Haar laatste levens
jaar werd een lijdensjaar. Ze heeft 
het diep gevoeld langzaam maar zeker 
machteloos te worden. Ze werd stil en 
naar binnen gekeerd, er lag iets over 
haar van vrede en berusting. 
God moge haar nu geven de eeuwige 
vrede en de eeuwige rust. 
Wij bidden: "God, die de geestelijke 
kracht zijt van allen, die in U gelo
ven en op U hopen, geef aan onze 
dierbare overledene de heerlijkheid van 
de verrijzenis tot eeuwig leven. Amen." 

Onze Vader Weesgegroet 
Heer, geef haar de eeuwige rust. 

Voor uw medeleven en belangstelling 
bij dit afscheid danken wij u hartelijk. 

Familie Brunger 




