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Dankbaar gedenken wé 

PAULUS FRANCISCUS BREHM 
echtgenoot van 

CATHARINA MARIA DAMHUIS 

Hij werd geboren te Rotterdam op 11 december 
1916. Hij overleed geheel onverwacht op 21 mei 

1988 te Enschede. We deden hem uitgeleide na 
de Eucharistie in de St. Jozefkerk op 26 mei 
d.a.v. Daarna volgde de crematieplechtigheid 

te Usselo. 

Hij was opgeruimd van karakter en genoot van 
het leven. Jarenlang speelde hij piano en later 
luisterde hij er graag naar. Twente, in het 
bijzonder Oldenzaal, trok hem bijzonder. Begrij
pelijk, want daar was hij na de oorlog door 
zijn huwe lijk met Kitty als het ware een nieuw 
leven begonnen. Vakant ies in het buitenland 
had hij niet nodig. Des te meer genoot hij van 
een uitgaansdag met de familie of van een 
feestje, waar hij honderdu it praatte en aktief 
meehielp: 

Hij hield van dieren. Hij was er dan ook altijd 
bij als er gekol lekteerd moest worden voor de 
dierenbescherming. Maar hij hield ook van zijn 
beroep als bontwerker. Als kind was hij in 

Rotterdam al met dit soort werk opgegroeid. 
Jarenlang werkte hij in zijn atelier en eigenlijk 
is hij nooit echt met zijn werk opgehouden. 

Je zag hem zijn 71 jaren niet aan. Hij wimpel
de elke gedachte aan oud-worden dan ook af: 
dat duurt nog wel evenl Het kwam dan ook aan 
als een schok, toen hij, geheel onverwacht, op 
die vroege morgen was overleden. Moge de 
Heer van alle leven hem opnieuw tot leven 
wekken en bij Zich opnemen. 

Lieve Kitty, we hebben altijd alles samen 
gedaan . Bij God wacht ik op je. In Zijn huis 
zullen we opnieuw met elkaar en met onze 
d ierbaren herenigd worden. 

Onze Vader Wees Gegroet 

Ik dank allen hartelijk d ie me na het overlijden 

en de uitvaart van mijn lieve man hun blijken 

van deelneming hebben gegeven. 

C. M. Brehm-Damhuis 


