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* 
echtgenoot van Marie Bonnes 

Op 29 mei 1916 is hij geboren m Hezingen. 

In liefdevolle herinnering aan 

Johan Brunninkhuis 

Na voorzien te zijn van het H. Sacrament der 
Zieken overleed hij op 20 december 2000. Op 23 
december is hij na de gezongen uitvaartviering in 
de Parochiekerk van de H.H. Simon en Judas te 
Ootmarsum te ruste gelegd op het R.-K. Kerkhof 
aldaar. 

Johan groeide op op de boerderij in Hezingen, als 
oudste uit een gezin van I 2 kinderen en "oons 
Gait". Later zette hij deze boerderij ook voort. In 
de oorlogsjaren was hij actief als verzetsstrijder 
door het helpen van onderduikers. 
Op 29 mei I 951 trouwde hij met Marie Bonnes 
en uit dit huwelijk kwamen vier kinderen voort. 
Samen hebben ze tegenslag gekend, zoals de 
storm en de brand waarbij de hele boerderij ver
woest werd. 
Johan hield veel van het buitenleven en vooral de 
jacht was één van zijn grootste hobby's. We ver
geten dan ook nooit hoe trots hij ieder jaar voor 
de kerst, een haas aan ieder van ons kwam bren
gen. 
Oons pa was zorgzaam voor zijn kinderen en zeer 
trots op al zijn kleinkinderen. leder jaar als de 
kermis weer voor de deur stond, ging hij al zijn 
kleinkinderen langs om kermisgeld te brengen. 

Ook de kampeerboerderij en de camping, die hij 
in de vijftiger jaren is begonnen, kregen van hem 
veel aandacht. Hij maakte altijd ook graag een 
praatje met de kampeerders. Door zijn ziekte 
waren de afgelopen jaren moeilijk voor hem. 
Maar vooral door de goede zorgen van mama, 
Marianne en Jan werd deze tijd toch draaglijk. 
Als uitgetrouwde kinderen zijn wij hem daar zeer 
dankbaar voor. 
Ruim een jaar geleden werd de verzorging van 
hem thuis toch te zwaar en is hij naar het 
Meulenbelt te Tubbergen gegaan, waar men de 
belangrijkste zorg heeft overgenomen. 

Zijn liefde, zorg en warmte die wij allen van hem 
mochten ontvangen zullen wij nooit vergeten. 

Moge hij nu op voorspraak van Maria rusten in 
de vrede van ons aller Heer. 

Voor uw belangstelling in tijden van ziekte en 
medeleven ondervonden na het overlijden van 
mijn lieve man, onze vader, opa, danken wij u 
hierbij oprecht. 

Marie Brurminkhuis - Bonnes 
kinderen en kleinkinderen 

Hezingen, 23 december 2000 
Brurminkhuisweg 3 


