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1 In dankbare herinnering aan 

~,- Jan Brummelhuis 
echtgenoot van 
Dlni Ellenbroek 

Hij werd geboren op 10 december 1933 te 
Haaksbergen. Door het Sakrament van de 
Doop werd hij opgenomen in de gemeenschap 
van Christus. Hij stierf te Haaksbergen op 
12 maart 1987. 

Er ontstaat een grote leegte, als een lieve 
man en fijne vader en zoon zo onverwacht 
wegvalt. Hij was nog maar 53 jaar. Dat is te 
vroeg , maar tegelijk weten we , dat de waarde 
van een mensenleven niet alleen in jaren 
wordt geteld. We zullen hem missen, omdat 
hij zoveel voor ons betekende. 
De dood kwam als een dief in de nacht. Hij 
had geen sterk, maar wel een ruim hart. Dat 
bleek vooral uit zijn zorg voor het gezin. Als 
man en vader wilde hij zijn leven delen met 
zijn vrouw en kinderen. Hij voelde zich ge
lukkig met hen: voor hen was niets teveel. 
Hij wist veel liefde te geven. Dat was voor 
hem vanzelfsprekend . Zonder veel woorden, 
deed hij, wat goed was. Hij wilde meer geven 
dan ontvangen . Hij was een man van weinig 
woorden en klaagde nooit. Soms was het dan 
ook moeilijk te raden , wat er in zijn hart om
ging . Je leerde hem meer kennen uit zijn 
daden. 
Hij was zacht van karakter.Nooit deed men 
tevergeefs een beroep op hem. Zonder op te 
willen vallen, deed hij veel goeds. Altijd was 
hij bezig, meestal voor anderen. Zo deed hij 
zijn werk op het verpleeghuis " Het Wieden
broek" en het bejaardenhuis "Het Saalme
rink" met overgave en plezier. Hij was groot 

in de kleine dingen, die het leven zo be
langrijk maken. Hij hield van gezelligheid en 
was graag samen met anderen. Je voelde je 
thuis bij hem. 
Plotseling stond hij voor de ·grens van dood 
naar leven. We waren samen op weg naar 
Pasen, het feest van het nieuwe leven. Hij 
geloofde in dat leven. Dat liet hij duidelijk 
merken in zijn manier van leven en zijn na
bijheid aan mensen. Op zijn eigen manier 
probeerde hij de weg van Christus te volgen. 
Wij zijn er dan ook van overtuigd , dat hij nu 
mag delen in dat leven van de verrezen Heer, 
en dat nu tot hem gezegd is : ;,Kom goede 
en trouwe dienaar en leef in mijn geluk. In 
dat geloof hebben we op 16 maart afscheid 
van hem genomen en zijn lichaam te ruste 
gelegd op de r.k. begraafplaats ,,'t Waarveld"' 
te Haaksbergen . 

Dank U wel, dat U aan ons gedacht hebt bij 
het zo plotseling overlijden van mijn innig ge
liefde man , onze lieve zorgzame papa en 
mijn lieve zoon. 

Fam. Brummelhuis 


