
Dank, goede vrienden, 
voor al het mooie dat 

wij samen beleefd hebben. 



t Vol liefde hermneren wij ons 

JAN BRUMMELHUIS 
echtgenoot van 
Lies ten Bnnk 

geboren op 7 januari 1935 te Oldenzaal. 
Veel te vroeg IS hiJ overleden op 13 november 1987 
in het Academisch ziekenhuis te Utrecht. 
Biddend hebben wij afscheid genomen in de St. 
Jozefkerk. Zijn lichaam hebben wij daarna te ruste 
gelegd op het R.K. Kerkhof te Almelo. 

Omgeven door ZIJn vrouw en kinderen, van wie Jan 
zo intens gehouden heeft, is hij gestorven. Een 
hevige ziekte maakte plotseling een e1nde aan zijn 
veel te korte leven. Het heeft ons allen diep ge
troffen. Wat was ZIJn liefde en zorg voor ZIJn gezin 
groot en sterk. Jan stond midden in de gemeen
schap die hiJ met zijn vele talenten op allerlei 
terreinen heeft gediend. Met veel plez1er en inzet 
werkte hij 28 jaar op het ziekenhuis. Hij was 12 jaar 
lid van de gemeenteraad. Daarnaast was hiJ druk 
met de jeugd van PH en de Zonnebloem. 
Zeer betrokken was Jan ook met de St. Jozef
parochie. Jan was een doortastend mens, eerliJk 
en oprecht. Zakelijk kon je met hem van menmg 
verschillen, persoonlijk kon hij je als vriend waar
deren en respecteren. Hij was heel daadkrachtig, 
hield niet van veel woorden, maar stond wél altijd 
voor iedereen klaar. Jan was heel duidelijk in 
ZiJn men~ng, maar ziJn gevoel voor humor liet hem 
nooit 1n de steek 
Wat heeft hij ons een prachtige levenshouding 
meegegeven waarvoor wiJ dankbaar mogen zijn. 
We mogen trots zijn op zo'n man en vader. 

AFSCHEID 

Afsche1d nemen, dat doet pijn: 
't Is of een draad wordt doorgesneden 
waarmee je vast zat aan het heden, 
waardoor je deel van een geheel mocht Zijn. 

Je bleef jezelf en werkte met elkaar; 
ik vond hier zoveel goede dingen -
dat worden nu herinneringen 
die 'k zuinig in mijn hart bewaar. 

Het woordje .,Dank" - het zijn vier letters maar 
en toch kun Je er veel mee zeggen; 
ik wil er heel miJn hart 1n leggen ... 
God zeeg'ne jullie met elkaar. 

HIJ z1j met elk persoonlijk. Ik ben blij 
dat 'k leven mocht in jullie midden; 
en ... ben je niet verleerd te bidden, 
bid alsJeblieft dan ook nog eens voor miJ. 

Lieve Lies en kinderen, bewaar de fijne band met 
elkaar en helpt elkaar in de tijd die komen gaat. 
Bedankt voor al jullie liefde en goedheid. 

Wij danken u allen hartelijk voor uw steun en 
medeleven. 

Lies Brummelhuis - ten Brink 
Frank en Marit 
Monique en Henry 
Jos 
Stephan 

Almelo, 18 november 1987 


