


,,Stil maar wacht maar, 
alles wordt nieuw, de 
hemel en de aarde." 

t 
Ter dankbare herinnering aan: 

HERMINA JOHANNA 
BRUMMELHUIS 

Een naam om nooit te vergeten. 

Zij werd geboren op 12 juni 1911 te Ambt 
Delden. Niet onvoorbereid, tijdig gesterkt 
door het Sacrament van de Zieken, is zij 
gestorven op 27 december 1995 te Hengelo. 
Na de Eucharistieviering op 30 december in 
haar parochiekerk van de H.H. Petrus en 
Paulus te Hengevelde, werd zij begraven op 
het kerkhof van deze paróchie. 

Mina was de oudste van vier kinderen. Haar 
beide moeders en vader stierven al vroeg. 
Hierdoor was zij al jong verantwoordelijk 
voor de huishouding. Haar zorg voor ande
ren is haar beroep geworden. Dit begon bij 
de familie Koebrugge, daarna bij de familie 
Nibbelink, en tenslotte heeft zij 25 jaar 
gewerkt bij de heer Ottink aan de Slotsweg. 
In het dorp aan de van de Brinkstraat heeft 
zij de laatste 14 jaar een fijn eigen plekje 
gehad. De deur van haar huis stond altijd 
open. Zij genoot van mensen om zich heen 

en w as graag met alles op de hoogte. Met 
haar humor en opgewekt karakter wist zij 
veel mensen aan zich te binden. Zij zag uit 
naar haar nieuwe woning in het woonzorg
komplex. Alle voorbereidingen voor de ver
huizing waren getroffen. Maar plotseling 
werd zij ziek, kwam in het ziekenhuis en 
moest zich gaan voorbereiden op haar 
levenseinde. Het deed haar verdriet, dat zij 
alle lieve mensen om zich heen moest los 
laten. Hier had zij nog niet op gerekend. Die 
nieuwe woning speelde nog door haar 
hoofd. Toch is zij gegroeid naar die gelovi
ge overgave, die ons doet bidden: ,,Vader, 
in uw Handen beveel ik mijn geest." 
In wederzijdse dankbaarheid en genegen
heid is de kaars van haar levenslicht opge
brand, het aardse licht is gedoofd, maar 
samen met haar willen wij geloven, dat God 
haar zal opnemen in Zijn eeuwig licht. 

,,Maria, als gij onze schreden geleidt, 
schenkt gij ons uw licht en uw bijstand altijd. 
Dan landen wij veilig ter hemelse ree, 
en danken U eeuwig, o sterre der zee". 

Voor alle belangstelling, tijdens de ziekte en 
na het overlijden van Mina, zeggen wij u 
dank. 

fam. Brummelhuis 
fam . Breukers 


