
"As ik mag goan 
dan hop ik, dat Sientje 
'n stool kloar hef stoan • 

Gerardus Johannes Chrlstlanus 
ten Brummelhuis 

• 25-12-1923 t 22-02-2000 
Getrouwd met 

Gesina Maria Theresia Breteler {t 04-11-1966) 

Geboren als Kerstkind te Lonneker, bracht hij zijn 
vroegste jeugd door in Hengelo {o). Hij gaf zijn leven 
vorm op de Eekhof in Wiene "bie de Sloeze·. 
Hij bouwde er samen met oom en tante aan een 
gezond bedrijf. Hij trouwde er met Sientje Breteler en 
ze deelden samen lief en leed. Zij kregen 9 kinderen, 
waarvan Paulien en Ria heel jong stierven. 
In vol vertrouwen op God aanvaardden ze zowel 
voor- als tegenspoed. Dat laatste kwam met een 
daverende klap, toen Sientje niet terugkwam uit het 
ziekenhuis na de geboorte van het jongste kind. 

De laatste jaren had hij afstand genomen van zijn 
boerderij. De mensen in Bentelo kenden hem als 
blijmoedig, actief en soms aandoenlijk jongensachtig. 
De kinderen zagen de oude papa terug: een heel 
sociaal mens met veel gevoel voor humor. Hij straal
de warmte en vertrouwen uit, puttend uit een altijd 
aanwezige bron: Mama en Maria, Oom en Tante, ze 
waren steeds bij hem en hij zou ze weer gaan zien. 

In dat onverwoestbare vertrouwen is hij gestorven, bij 
een verder onverdraaglijke gedachte, dat we hem niet 
meer om ons heen hebben, Is dit een grote troost. 

lieve papa, Knuffel-opa , 
je mag nu op reis in vrede. 
Wees maar blij bij mama 
altijd is zij bij jou gebleven. 

Pa, wat heb je moeten vechten 
tegen al het nieuwe dat jou niets gaf. 
Met niemand kon je nu meer overleggen 
het eens zo mooie leven brak zomaar af. 

Dwalend over je eigen boerenslee 
kijkend naar het kleine spul 
namen je gedachten jou steeds mee 
van de toekomst had je geen benul. 

Tergend langzaam kwam de zon weer terug 
het leven kon je toen weer aan, 
want jouw kleine grut bleek toch wel stug 
en door tegenslag nauwelijks te verslaan. 

Een nieuwe generatie kwam er. heel gezond 
gretig, ernstig, vol met levenslust 
voor jou was toen de cirkel rond 
jouw gedachten kwamen weer tot rust 

Het leven heeft je niet gespaard 
en toch Je laat ons zoveel na. 
Je was dit leven meer dan waard 
we zijn Je dankbaar Pal 

Wij danken u van harte voor uw medeleven tijdens het 
leven en ook na het overlijden van onze vader en opa. 

Kinderen en kleinkinderen 




