


Dankbaar herinneren wij: 
HENDRIK BRUMMELHUIS 
weduwnaar van Johanna Geertruida Smit. 
Bij geboorte en doop ontving hij de namen: 
Johannes Hendrikus op 12 april 1901; 
die namen werden met eerbied uitgesproken, 
toen hij trouwde op 24 mei 1927 en toen wij, 
ten slotte, rond zijn ziekbed waren en voor 
hem baden bij de ziekenzalving, de avond 
vóór hij st ierf op 6 december 1984, toen hij 
83 jaar oud was. 
Na de uitvaartdienst werd hij te ruste gelegd 
bij zij n dierbare vrouw op het parochiële 
kerkhof te Hengevelde op 10 december. 
Hij moge rusten in vrede. 

Het klinkt als een niet te vervullen droom: wie zaait 
in droefheid zal oogsten in vreugde ; maar wie ge
looft, zingt het lied, dat wij zingende thuiskomen 
met rijk gevulde schoven. In tranen heeft hij dik
wijls geploegd, gezaaid, na verwoesting door brand 
en natuurgeweld, opnieuw gebouwd. Niet zonder 
vrucht is zijn arbeid gebleven. Met verdubbelde ta
lenten keert hij , na een lange levensreis terug, om 
bij God voor eeuwig thu is te komen. 

Hij was iemand, om graag mee óm te gaan. Rustig 
en belangstellend kon hij luisteren en hier en daar 
een wijs oordeel geven. Meegaand met de tijd kon 
hij zich verdiepen in nieuwe ontwikkel ingen. Vrede-
1 ievend van aard verzoende hij graag tegenstel-
1 ingen en kweekte een sfeer van ' paradijselijke har
monie' tussen mens en dier. Zijn aandacht richtte 
zich meer op de ander en op het werk, dan op 
zichzelf. In zijn zorg betrok hij zijn kinderen en 
klein- en achterkleinkinderen, de mensen van nabij 
en veraf, ook de vogels en alle dieren van de na
tuur, maar nauwelijks zichzelf. Zo is hij ons dier
baar geworden, een mens om van te houden, een 
fijne papa, een lieve opa, ten einde toe thuis, in de 
zorg van schoondochter en zoon. 

Omwille van de kinderen e~ om zijn gelovige le
vensinstell ing reisde hij, ook naar het verre Nieuw
Zeeland en naar Lourdes en jaar lijks naar Kevelaaf. 
In de dierbare kring van de fami l ie nam hij afscheid 
van het leven in de hoop, zoals hij zei: dat hij het 
goed had gedaan. Met zichtbare inspanning bad hij 
tot God, Die hem, met rijk gevulde schoven , ont
vangen zal als de trouwe dienaar, tegen wie Hij 
zeggen zal: 'Ga binnen in de vreugde van uw 
Heer' . 

Voor de vele blijken van hartelijke deelname bij 
ziekte en overlijden van papa en opa en voor uw 
aanwezigheid bij uitvaart en begrafenis, betuigen 
wij U onze oprechte dank. 

familie Brummelhuis 
Hengevelde, december 1984 


