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Om a:bjd met veelliefde en dankbaarheid 

te blijven denken aan 

MIEN BRUMMELHUIS 

Zij werd op 1 0 januari 1908 in Hengelo Ov. geboren en 
overleed eveneens te Hengelo op 21 december 1992. 
Op kerstavond 24 novembervond in deO.L Vrouwekerk 
haar uitvaart plaats waarna we haar te rusten hebben 
gelegd op het r.k. kerkhof te Hengelo Ov. 

In ~et z1C11t van het Kerstfeest heeft Mi en haar levensweg 
vo1oracht. Kerstm1s, het feest van Licht en Liefde In dat 
licht en 1n die liefde heeft ze ook geleefd en gewerkt 
Want ze had altijd veel voor haar medemensen over. Ze 
was altijd bereid te helpen. Toen ze zelf al op leeftijd 
kwam, deed toch nog niemand ooitvergeefs een beroep 
op haar. Naast haar zorg voor de medemensen was de 
liefde voor de zang en de natuur kenmerkend voor haar. 
Met haar mooie altstem zong ze in verschillende koren 
en dat was haar lust en haar leven. Maar ook wandelde 
ze graag in de natuur, vooral in de mooie omgeving van 
Delden. Ze was alt jd een vitale vrouw. Ze had ook niet 
het gevoel dat ze ouder werd. 

Met haar auto waar ze zo trots op was maakte ze nog 
menig tochtje. Ze kwam graag in de O.L Vrouwel<erk. Ze 
had vertrouwen in Mana en ze geloofde dat God ook in 
de dood haar niet los zou laten, maar haar zou opnemen 
111 hetzelfde Ucht waar aJ zovelen van haar famir e en 
kennissen opgenomen waren. De laatste maanden van 
haar leven g1ng haar gezondheid steeds meer achteruit 
en namen haar krachten steeds meer af, al had ze ook 
toen nog de wil om te leven. Toch is ze, gesterkt door de 
Ziekenzalving, in vrede naar God gegaan. Bevrijd uit 
haar lijden moge ze nu in de Vrede van Kerstmis voor 
alt1jd geborgen zijn. 

Mien, bedankt voor al je goedheid en zorg. 
Leef nu Hl vrede bij God. 

Uw blijken van meeleven na het heengaan van onze 
lieve zus, schoonzus en tante hebben ons erg goed 
gedaan. We danken u daarvoor van harte. 

De familie. 

Hengelo Ov., december 1992. 


