
Vechten tot het laatste toe 
Je kon niet meer, je was zo moe 

Ter nagedachtenis aan 

Johan Brummelhuis 
(Grouw'n Jan) 

echtgenoot van Diny Brummelhuis-Legtenberg 

Hij werd geboren op 5 maart 1935 te Deurningen en 
overleed, gesterkt door het Sacrament der Ziekenzalving, 
op 2 juni 2000, temidden van zijn vrouw en kinderen. Op 
7 juni 2000 hebben wij afscheid genomen tijdens de 
Eucharistieviering in de Plechelmuskerk te Deurningen en 
hebben hem te ruste gelegd op het parochiële kerkhof 
aldaar. 

Pa groeide op in een gezin van tien kinderen en woonde 
lange tijd op de boerderij aan de Oldenzaalsedijk. Hij hield 
veel van dieren en had eigenlijk graag dierenarts willen 
worden maar toen zijn vader overleed koos hij er voor 
hem op te volgen. Op 26 oktober 1967 trouwde hij met Diny 
Legtenberg. Ze kregen samen vier kinderen waarvan ze 
intens genoten. Pa leefde met hart en ziel voor de boerderij. 
Hij was vooruitstrevend en met zijn deskundigheid en 
harde werken heeft hij er een bloeiend bedrijf van 
gemaakt. Diny, de kinderen, zijn moeder en zijn broer 
Willem waren hem daarbij tot grote steun. Pa was altijd 
in de weer, gunde zichzelf nauwelijks rust en kon moeilijk 
stilzitten. Hij stond altijd voor iedereen klaar die hem om 
hulp vroeg. Hij hield veel van voetbal, ging graag op jacht 
en genoot ervan om samen met zijn vrienden een kaartje 

te leggen. In het gezin Brummelhuis was iedereen van 
harte welkom. De deur stond altijd open en pa vond het 
fijn als er familie, vrienden of noabers op visite kwamen. 
In 1994 bouwde hij samen met zijn broer Willem een nieuw 
huis aan de Kerkweg waar ze een aantal jaren samen 
hebben gewoond. Pa heeft het niet altijd gemakkelijk 
gehad. Het ging al een aantal jaren niet goed met zijn 
gezondheid, maar hij hielp, zo lang als hij kon, mee op de 
boerderij. Hij kon moeilijk accepteren dat alles hem steeds 
meer moeite kostte, maar probeerde telkens weer vanuit 
zijn geloof nieuwe kracht te vinden. Van zijn kleindochter 
Charleen kon pa met volle teugen genieten. Er ging geen 
dag voorbij of hij moest haar even zien. Hij was ook heel 
blij toen hij hoorde dat Edwin en Marije bij hem en Diny in 
kwamen wonen . Onlangs kreeg hij te horen dat het 
slechter met hem ging. Toch hoopte hij nog een tijd thuis 
bij Diny en zijn gezin te kunnen zijn. De gedachte dat hij 
ons alleen zou moeten achterlaten en Charleen niet zou 
zien opgroeien maakte hem heel verdrietig. 

Wij moeten nu afscheid van hem nemen en kunnen door 
alle verdriet en tranen heen alleen nog maar zeggen: 
Johan, pa, opa, we zullen je ontzettend missen. 

Voor uw belangstelling en medeleven tijdens zijn ziekte 
en na het overlijden van mijn lieve man, onze fantastische 
vader, schoonvader en trotse opa, zeggen wij u onze 
hartelijke dank. 

Diny Brummelhuis-Legtenberg 
Clemens en Ineke, Charleen 
Berlinda en Gerard 
Edwin en Marije 
Emmy en Peter 


