
Mooi zijn de herinneringen die blijven. 
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In dankbare herinnenng aan 

Henk ten Brummelhuis 

echtgenoot van 
Gien Kosters 

Hij werd geboren te Ambt-Delden op 10 februari 
1921 Gesterkt door het Sacrament der Zieken 
hebben we afscheid van hem genomen op 9 de
cember 1996 te Hengelo. We hebben hem op 
13 december 1996 te ruste gelegd op het R.K. 
Kerkhof te Delden. 

Papa. je was een eenvoud1g en gelovig mens. Je 
h1eld van gezelligheid en hu•selijkheld. Graag had 
je mensen om je heen om een praatje te maken 
Door je humor en grapjes had je veel vrienden. 
Echter ook omdat je zo oprecht en eerlijk was en 
gemakkelijk 1n de omgang. 
Je werk was je hobby. In 1952 ben je als textiel
venter op de brommer begonnen en je bent uit
gegroeid tot een uniek persoon. Doordat je al
tijd belangstelling voor een ander had werd je 
voor vele lelanten de vertrouwenspersoon. In de 
volksmond werd je aangeduld als o.a. • Hennik 
met n pak· en ·de man van zes m ljoen •. 

Je hebbies waren muz1ek maken. dansen en 'ees
ten. Je beleefde plez1er aan de kle1ne gezellige 
momenten van het leven. zoals een kaartje leg
gen met mama. Ook was jij een pliChtsgetrouw 
hd van de schuttersveren•ging. Je grote wens ging 
in vervulling toen je in 1994 tot konmg werd 
gekroond. 
Maar het allergrootste feest was voor jou het le
ven zelf. Je kmderen en kleinkinderen had je 
graag om je heen 
Terugkijkend op het leven weten we dat je een 
goed leven hebt gehad. 

Papa. we bedanken je met een knipoog, 
zoals je ons vaak als zodanig hebt bedankt. 

Voor uw belangstelling en medeleven na het 
overlijden van mijn lieve man. onze papa en opa, 
zeggen w1j u onze hartelijke dank. 

R.J.M. ten Brummelhuis-Kosters 
Kanderen en kle,nkinderen 


