


In dankbare herinnering aan 

MIEN BRUMMELHUIS-BANIERINK 

weduwe van Johan Brummelhuis. 

Zij werd geboren te Weerselo op 7 oktober 
1920 Gesterkt door het sacrament der 

zieken overleed ziJ op 5 juh 2000. 
Na een plechtige gezongen eucharistie
viering op 8 JUli 2000 hebben we haar 

lichaam te ruste gelegd op het 
parochiële kerkhof te Weerselo. 

Ze groeide op in de Noorderhoek in een 
hecht en warm gezin en ze had ondanks 
cnsrs en oorlog een gelukkige jeugd. 
Vader was haar buurjongen en zij kende 
hem vanaf de schoolbanken 
In 1951 trouwden ze en gingen, zoals toen 
nog gebruikelijk, inwonen op de boerderij 
van vader. 
Ze was behalve een goede moeder voor 
haar 5 kinderen, ook een zorgzame 
schoondochter voor haar schoonouders, 
die ze tot op hoge leeftijd heeft verzorgd. 
Daarnaast was ze een onovertroffen gast-
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Ze gaf hun het gevoel dat ze weer "thurs" 
kwamen. 
Burlen haar gezin was ze op diverse terrei
nen actief, hetgeen o.a bleek uit haar Ja
renlange voorzitterschap van de K.P.O 
Tegenslagen zijn haar niet bespaard geble
ven. Ze had zorgen om haar gezin en ook 
het verlies van vader, twee jaar geleden, 
deed haar groot verdriet. maar het vele be
zoek dat ze kreeg heeft haar gesterkt, 
waardoor ze de draad weer heeft kunnen 
oppakken. 
Ze hreld veel van haar kleinkinderen en dat 
was wederzijds. Ze kwamen graag bij oma 
en bleven regelmatrg logeren. 
Moeder had, ondanks haar eigen zorgen. 
toch nog steeds oog voor anderen. Ze was 
een bron van warmte en hartelijkherd voor 
iedereen Een grote leegte laat zij achter. 
maar de gedachte aan haar liefde en zorg
zaamheid zal alhJd rn onze herinnenng bliJ
ven. 

Voor uw belangstelling en medeleven tiJ
dens haar ziekte en na haar overlijden zeg
gen wrj u onze hartelijke dank. 


