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Ter nagedachtenis aan 

Arnoldus Hendrikus Brummelhuis 
Geboren te Oldenzaal 30 september 1939 
en overleden te Hengelo op 3 mei 1992, 
gesterkt door het Sacrament van de Zieken. 
Hij was gehuwd met 

JOHANNA MARIA WIENK 
en vader van Simone, Frank en Chantal. 

Donderdag 7 mei hebben wij afscheid van 
Arnold genomen tijdens de gezongen Eu
charistieviering in de Paus Johanneskerk te 
Hengelo. Daarna hebben wij hem begeleid 
naar het crematorium te Usselo. 

Een ziekte die je heeft gesloopt, probeerde 
je voor je omgeving te verbergen. Aanvan
kelijk wilde je het al:een dragen, maar toen 
de symptomen zichtbaar werden en je krach
ten het begaven, deelde jij je zorgen met 
Ans en de kinderen. 
Eerder dan wij hebben verwacht gaf je jouw 
leven terug aan de Schepper van alle leven. 
Na de ziekenzalving die je mocht ontvan
gen te midden van je naasten. vond je rust 
en gaf je je over. In het vertrouwen en de 
hoop dat je rust en vrede zult vinden, bij 
de Heer, hebben we jouw uit handen ge
geven. 

Vergut de mooie dagm niet! 

Als dt horizon z~tr jt k11nt kijken donktr hltjft. 
zondrr ttn ttken t·an litht, 
als jt hart vol t'trdritt is w misschien ~ol bttllrhtid 
als schijnbaar alle hoop op nittlwe vrtt~gdt 
m gtluk verdennen is, 
emzaamheid de toekomst lijkt, 
zotk dan zorgvuldig in jt htrÎimering 
ik t'raag 't jt, naar dt mooie dagen. 
Dt dagen dat a/lts gMd u·as. 
gttn uolkje aan dt hemt/ 
dt fijnt gtbeurteniJJtn, 
die jt samm htbl lwnntn dtlen. 
Latm dit htriumringw de bron zij11 
•·oor de moeilijkt tijd dit komt. 

Vtrgftl de mooie dagm niet! 
Want als je die t•trgttl komen ze niet meer ltmg! 
Num jezelf opnittm• i11 handtn. 
Vul je hoofd nut blijdt gtdachten. 
je hart mtt lit/dt til motd. 
Dan komt a/lts ll'ttr gotd. 

Voor uw belangstelling en medeleven on
dervonden tijdens de ziekte en het over
lijden van mijn lieve man en papa, zeggen 
wij u allen onze hartelijke dank. 

Mevr. J. M. Brummelhuis 
en kinderen 

L. A. Tademastraat 12 
7556 XL Hengelo 


