
In liefde en dankbaarheid blijven w[j 
alt[jd verbonden met 

JOHANNES GERHARDUS BRILHUIS 
weduwnaar van 

JOHANNA GEERTRUIDA KUNNE 

H[j werd in losser geboren 15 september 
1900 en stierf 23 oktober 1978 in het zie· 
kenhuis van Oldenzaal. In de christel[jke 
hoop op 'n eeuwig leven hebben w[j hem 
aanbevolen b[j onze God van alle leven 
t[jdens z[jn Uitvaart op 27 oktober d.a.v. 
in de parochiekerk van de H. Drieëenheid 
te Oldenzaal. Daarna hebben w!i vaders 
lichaam begraven in moeders graf op het 
r.k. kerkhof van Oldenzaal. 

Na een vreugdevolle lange levensavond is 
onze goede vader van ons heengegaan. 
Vele jaren heeft hü met zijn vrouw lief en 
leed samen gedeeld. hun kinderen met 
zorg en liefde grootgebracht. Met hun kin
deren en kleinkinderen hebben z[j in dank
baarheid hun veertig jarig huwelijk mogen 
vieren. 
Na de dood van z[jn vrouw heeft h[j nog 
enige jaren met z[jn zoon Bernard geleefd 
in zün huls aan de Ootmarsumsestraat. 
W[j willen God bidden, dat h[j voort mag 
leven in zijn kinderen en kleinkinderen -
in hun hart en in hun levensdurf en dat 
de saamhorigheid, die hem zo dierbaar was 
steeds bewaard mag bl[jven. 

Het leven gaat door. Kinderen en klein
kinderen z[jn nog op doortocht. maar ver
wachten eens een bl[j weerzien. Eens zul
len z[j met elkaar verenigd samen b[j de 
Heer z[jn. 
Gij, die alleen de Schepper zijt 
en in uw ondoorgrondel[jke wijsheid 
alles liefdevol hebt beschikt 
en aan een ieder geeft. 
wat het beste voor hem is. 
geef. Heer. rust aan uw dienaar, 
want op U heeft h[j z[jn hoop gesteld. 
op U. die ons geschapen en gevormd hebt. 

(Byzantijnse liturgie) 

En moge ieder, die dit gedachtenisprentje 
leest. een kort gebed storten voor zijn 
eeuwige rust en hem niet vergeten tijdens 
de viering van de Eucharistie. 

Voor uw deelneming en medeleven b[j 't 
heengaan van onze dierbare vader, be
huwdvader en opa zeggen w[j u onze 
hartel[jke dank. 

Kinderen, behuwd
en kleinkinderen 
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