
Dank, goede vrienden, voor al hel mooie 
dal wij samen beleefd hebben. 



r 
Zijn handen hebben voor ons gewerkt 

Zijn hart heeft voor ons geklopt 
Zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht. 

Met grote dankbaarheid denken WIJ terug aan 

Johan Brunink 

echtgenoot van 

Marie Krop 

Hij werd geboren op 7 oktober 1916 en IS na een ziek· 
teperiode van 6 weken op 20 augustus 1996, voorzien 
van de Sacramenten der Z1eken, te Oldenzaal 
overleden. 
Op zaterdag 24 augustus hebben wij afscheid van hem 
genomen en zijn lichaam te ruste gelegd op het kerk· 
hof van de Plechelmusparochie te Rossum. 

In onze herinnering trekt zijn leven aan ons voorbij. Een 
leven vooral gekenmerkt door een diep geloof in God, 
z1jn liefde en zorg voor zijn gezm, zijn boerderij en de 
medemens. 

Jarenlang heeft hij, dag in dag uit, heel hard gewerkt 
op zijn boerderij te Lemselo. In de beginjaren moest 
hij daarbij met primit1eve hulpmiddelen en dankzij grote 
lichamelijke inspanningen, de onvruchtbare he1de· 
grond tot vruchtbare landbouwgrond en weiden om
vormen. 
Zijn onverzettelijk karakter, gedrevenheid en doelge
richtheid stonden daarbij garant voor succes. 
Regelmatig kon je hem fietsend door Lemselo tegen
komen als hij bezig was met het inspecteren van de 
gewassen, het vee, volop genietend van de natuur en 
als het werk het toeliet, liefst een praatje aanknopend 
met een bekende of een toevallige voorbijganger. 
Want hij was zeer ge1nteresseerd in het doen en laten 
van anderen, die hij dikwiJlS met raad en daad bijstond. 
Zijn medeleven en vrijgevigheid zorgden er voor dat 
anderen nooit tevergeefs een beroep op hem deden. 
Hij was daarnaast een man die enthousiast kon vertel
len en met veel gevoel voor humor zaken wist te relatî· 
veren. Maar bovenal waren zijn gelovige instelling en 
zorg voor zijn gezin kenmerkend voor hem. Pas echt 
tevreden en gerustgesteld was hiJ nadat, samen met 
Ma, voor Mini, hun zorgenk1nd, een goed onderkomen 
was gevonden. Een fijne man, vader, broer en opa is 
van ons heengegaan. Zo zullen wij hem ons blijven her
inneren. 

Wij danken U allen hartelijk voor het medeleven tijdens 
de ziekte en het overlijden van onze lieve man, vader, 
broer en opa. 

Familie Brumnk. 


