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JOHANNA GESINA FRANCISCA BRUINS 

Hij werd op 5 oktober 1913 te Utrecht ge
boren. Is de eerste wereldoorlog ongemerkt 
aan hem voorbijgegaan , des te meer heeft hij 
de spanningen , de beproevingen en het lij
den van de jaren '40- '45 zeer persoonlijk 
meegemaakt. Geheel thuisgeraakt in 't pleeg
gezin Reuvers is hij in Erica blijven wonen. 
Zijn vrouw leerde hij er kennen. Zelf uit 
een gereformeerd gezin heeft hij doelbewust 
gestreefd naar echte eenheid in huwelijk 
en gezin, ook op geloofsterrein. Met Pasen 
1946 werd hij opgenomen in de R.K. kerk en 
trad in hetzelfde jaar, op 18 juni, in het 
huwelijk met haar, met wie hij ruim 25 jaar 
lang lief en leed heeft gedeeld . Gelukkig 
voelde hij zich met zijn vrouw, zijn drie 
dochters en drie zoons. Bij al zijn werk had 
hij belang bij een hechte band en een waar
achtige saamhorigheid. Velen waren getui
gen van zijn oprechtheid en van zijn wils
kracht . Al te vroeg, menselijk gezien, moest 
hij met zijn gezin verwerken, dat er voor zijn 
ziekte geen baat meer was. Zonder het zelf 
te weten was hij in het dragen van dit kruis 
en lijden een voorbeeld. Gesteund door het 
medeleven van velen, bijzonder van zijn al
lernaasten , gesterkt door het sacrament der 
zieken en bereid om naar onze Heer en Va
der te gaan in het andere, eeuwige leven, 
is hij op 24 mei 1972 overleden . Zijn lichaam 
hebben wij op 29 mei d.a.v. op het katholie
ke kerkhof van Erica beg raven . 

Oneindige en tegelijk voor ons onbegrijpelij
ke God, leer ons leven met de gedachte, dat 
Uw dienaar Roeit het voor altijd goed heeft 
bij U. Geef ons, die achterblijven, het geloof, 
dat hij in de geest bij ons blijft in de éne 
grote gemeenschap van Jezus Christus. 
Amen . 

Voor de vele blijken van medeleven, 
ondervonden tijdens ziekte en na het 
overlijden van mijn lieve man, onze 
lieve vader en opa, betuigen wij U 
onze oprechte dank. 

Fam. STUURWOLD 

Erica, 29 mei 1972 


