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Ter gedachtenis aan 

HENDRIKUS JOHANNES TEN BRUMMELHUIS 

echtgenoot van 

HENRICA JOHANNA RUITER 

Geboren te Lonneker op 29 maart 1921. 
Voorzien van het H. Oliesel, is hij plotseling overleden op 
25 december 1989 te Hengelo Ov. 
Na een gezongen Uitvaartsviering in de Raphaêlkerk te 
Hengelo Ov., is hij begraven op het kerkhof aan de 
Deurningerstraat aldaar. 

Hij was een zorgzame , lieve man en vader. Als vak
kundig schilder heeft hij hard gewerkt voor zijn gezin, dat 
hem zo bijzonder dierbaar was. Hij hield veel van ons en 
wij konden altijd bij hem terecht voor wat dan ook. Vader 
hield van huiselijkheid en geborgenheid en had graag de 
lam ilie om zich heen. Ook hield hij intens veel van de 
kleinkinderen waar hij graag mee speelde en allerlei 
lekkernijen met hen deelde. Zo was hij een heel lieve 
opa. 
Vader ging ons voor in trouw en hulpvaardigheid. 

Iedereen kon een beroep op hem doen en waar hij maar 
kon wilde hij anderen helpen. Die hulp aan anderen ging 
soms ten kosten van hemzelf, omdat vader zo weinig 
eisend was. Hij was altijd tevreden. 
Met een nauwgezet geweten en een groot plichtsgevoel 
stond hij in het leven. Hij maakte geen uitzonderingen en 
had gelijke aandacht voor iedereen. Dat maakte hem tot 
een beminnelijke man, die graag een praatje maakte, 
van gezelligheid hield, veel vrienden had en wie kende 
Hendrik niet als een aardige man, met zijn vriendelijke 
uitstraling. 
Hij hield van de kerk, ging er graag naar toe en heeft 30 
jaar met plezier zijn werk als erewacht en kollektant 
gedaan. Vanuit zijn betrokkenheid met de kerk heeft hij 
nog vele andere dingen voor de parochie gedaan. Zo 
beleefde hij zijn gelovig-zijn en leefde hij met God. 
God heeft hem op Kerstdag tot zich geroepen. Hijzelf 
was er altijd klaar voor om aan die roep gehoor te geven. 
Wij zullen hem missen als een fijne man, vader en opa, 
waar we veel aan te danken hebben. 

Voor uw medeleven betoond na het overlijden van mijn 
lieve man, onze zorgzame vader en opa danken wij u 
hartelijk!. 

H.J. ten Brummelhuis-Ruiter 
kinderen en kleinkinderen 


