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Ter dankbare herinnering aan 

Bernardus Johannes 
Lotgerink Bruinenberg 

echtgenoot van HENDRIKA BEAENDINA POL 

Geboren te Saasveld, 29 mei 1911. Gesterkt door 
het Sacrament van de Zieken overleden in het St. 
Ellsabethziekenhula te Almelo, 5 maart 1981. In zUn 
geboortedorp Saasveld, waar hij heeft geleefd en 
gewerkt. in de parochiekerk, waar hij werd gedoopt 
en In het sacrament van het huwelijk zijn leven•· 
verbintenis sloot, waar hij telkena, In goede en 
kwade dagen b1nnengong om er te bidden en samen 
met ons Eucharistie te vieren en medeparochlanen 
naar hun laatste rustplaats te begeleiden, hebben 
wij nu rond zUn baar samen gebeden en Eucharls· 
tie gevierd. Met al de troostende rijkdom van de 
liturgie hebben wtj de Uitvaartdienst gehouden en 
zijn lichaam op het kerkhof aan de aarde toever
trouwd in geloof aan de heerlijke opstanding van 

de doden, op maandag 9 maart d.a.v. 

Hij was een diepgelovig mens, leefde vanuit een 
sterke geloofsovertuiging, in het spoor van de 
Heer. in de geest van het Evangelie: "gij zijt de 
naaste van ledereen"I en: "al wat gij gedaan hebt 
voor een dezer gerlngsten van m!)n broeders hebt 
gU voor MIJ gedaan .. . " 
HIJ heeft de Heer herkend In medemensen, die op 
een of andere wijze hulp nodig hadden: hij atond 
altijd klaar om te helpen. In het bijzonder In de 
oorlogsjaren ging hij dag en nacht de boer op om 
mensen te helpen: als vakbekwaam slager of els 
vee- en varkenshandelaar, hij hielp ze overal mee 
en de mensen wisten hem te vinden. 
Voor zichzelf stalde hU geen eisen, was hij met 

weinig tevreden: met een kleine attentie kon hij 
echt blij zijn . HIJ was niet gemakkelijk voor zich 
zelf en kon daardoor soms wat moeilijk overkomen 
bij anderen; hij had een sterk rechtvaardlghelds· 
gevoel, zei wat hU dacht en sprak zoals hij meen
de dat moest gebeuren en hield daaraan vast: hij 
waa strikt eerlijk en wilde niemend te kort doen. 

Hij was graag onder de mensen, had ze graag om 
zich heen: iedereen was welkom en het was hem 
nooit te druk: en ze kwamen graag naar hem toe, 
hij kon boeiend vertellen en: In Iemand het goede, 
het waardevol menselijk ontdekken en dat bevostl· 
gen en ruimte geven in hem, wordt altijd weer een 
bron van vreugde; deze manier van menselijke ont
moeting Is getekend door vrede: daarom was hij 
bemind en had hij geen vijanden. 

Samen met moeder heeft hij onvermoeibaar ge
werkt en gezorgd voor ons gezin: ondanks de zor
gen die er ook weren, kwamen het welzijn van het 
gezin, het geluk van de kinderen en hun toekomst 
altijd op de eerste plaats; de kinderen mochten 
worden, wat ze graag wilden worden en met zijn 
gaven van geest en hart kon hij ze met raad en 
daad bijstaan en begeleiden. HIJ heeft gegeven 
wat hij kon en de onderlinge vrede bewaard. 

Toen hij het huls verliet om naar het ziekenhuis te 
gaan, wist hij, dat zijn uur gekomen was. HIJ had 
het el aanvaard ale Gods wil . 

Moge vader nu leven bij God In eeuwige vrede. 

Onze Vader Wees Gegroet 

WIJ zijn u oprecht dankbaar voor uw medeleven, 
Ujdens ziekte, overlijden en begrafenis ven mijn 
dierbare man, onze zorgzame vader en opa. 

H. B. Lotgerlnk Brulnenberg-Pol 
kinderen, behuwd· en kleinkinderen 


