


In dankbaarheid en gebed herinneren wij: 

GERHARDUS JOHANNES HERMANUS 
BRUMMELHUIS 

weduwnaar van Johanna Geertruida Lansink. 

Geheel onverwacht, nog _gesterkt door het 
heilig Oliesel, is hij gestorven, kort na zijn 
83ste verjaardag, op woensdag 16 maart 
1988. Op zaterdag daarna werd hij te rusten 
gelegd op het parochieël kerkhof te 
Hengevelde. 

Hij moge rusten in vrede. 

De tekenin_g op de voorkant van het graan van de 
akker past bij hem, die midden in het boerenland 
geboren en getogen is. De graankorrel nodigt ons 
uit, om te geloven in het leven, ondanks de dood. 
Het zaad, gestrooid over de grond, wordt stervend 
vruchtbaar. Daarom bidden wij vol vertrouwen, dat 
de dood ook deze gestorvene leiden mag naar het 
volle leven. Dit geloof was voor hem een houvast 
en de kerk de wekelijkse gang, om er trouw aan 
te blijven . 

Hij was een man van eenvoud, kon van het leven 
genieten en kende weinig zorgen. Niemand kan 
kijken in het hart van de mens, maar luisterend 
naar zijn praten en lettend op zijn vrolijke lach, 
herkende je in hem geen mens, die ziek kon zijn 
van onrust. Met zijn scherpe oogjes bekeek hij de 
betrekkelijkheid van het leven en had er zijn 
heel ei.gen oordeel over. Zo zag je hem gaan 
met klompen, pet en fiets, een mens met een 
boerenhart, oprecht en eerlijk. 

De wijze van zijn sterven past bij hem, die moeilijk 
ziekte had kunnen verdragen . Maar dit onver
wachte heengaan is hard voor de direkte omgeving, 

bijzonder voor zijn zoon, dochter, schoonzoon en 
kinderen. In de zorgzame nabijheid van hen heeft 
hij mogen leven en sterven. De lege stoel zal 
een pijnlijk gemis betekenen. 

Moge vader en opa nu samen zijn met zijn dierbare 
vrouw, in 1971 gestorven, moeder en oma. 
Dat is onze wens als wij bidden voor hun 
zielerust. 

Moge het eeuwige licht hen verlichten . 

Voor uw gewaardeerde wijze van medeleven en 
uw aanwezigheid bij de dienst van uitvaart en 
begrafenis betuigen wij U onze oprechte dank. 

familie Brummelhuls 

Hengevelde, maart 1988 


