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echtgenoot van 

ANTONIA JOHANNA BROM 

Hij werd geboren op 5 oktober 1919 
te Hellendoorn en overleed na 'n lang
durige ziekte en de H.Ziekenzalving in 

het ziekenhuis De Stadsmaten in 
Enschede op 16 maart 1984. Vanuit de 
St.Jozefkerk in Enschede op 20 maart 

volgde de crematieplechtigheid 
te Usselo. 

Al de jaren van zijn bijna 36-jarig 
huwelijk woonde en werkte hij in 
Enschede. Het waren mooie jaren: hij 
was een goede man en vader. de ge
zinsband was sterk. Later mochten ook 
de vijf kleinkinderen daarin delen. 

In zijn jongere jaren was hij bij de 
Credo-Pugno-groep. later bij de K.A.B. 
en het N.K.V. Daaruit bleek zijn soci
aalvoelendheid en vechtersnatuur. Het 
deed hem dan ook pijn te zien, dat zo 
gemakkelijk verdween. wat zo moei
zaam was opgebouwd. 

Wat er aan veranderingen in de 
Kerk plaatsvond volgde hij nauwkeurig 
en niet al les kreeg zijn goedkeuring, 
niet alles zijn afkeuring: "Je moet de 
dingen altijd van 2 kanten bekijken." 

De laatste vijf jaar werd z'n ziekte 
ernstiger en had hij regelmatige ver
zorging nodig. Zijn vrouw en z'n zes 
kinderen hebben hem alle zorg en 
aandacht gegeven. die ze kónden ge 
ven. Daar was hij dankbaar voor. Ook 
in deze jaren verloor hij zijn goede 
humeur niet. 

Zo is hij gestorven op 64-jarige 
leeftijd. niet onverwacht, wel té vroeg: 
wekelijks gesterkt door de Communie. 

Hij heeft geleefd vanuit de sler~e 
overtuiging dat, wie in Christus ge
looft. zal leven. ook al is hij gestorven. 
Dat is ook óns geloof: dat hiJ nu sa
men is met de verrezen Heer. wach
tend op allen die hem zo dierbaar 
waren. 

Onze Vader Wees Gegroet 

We danken allen hartelijk, die blijk 
hebben gegeven van hun deelneming 
na het overlijden en de uitvaart van 
vader. 

A. J. 8. van Mourik-Brom 
en kinderen 


