


In dierbare lu:rinnermg aan 

Rcn nie Br ll h ui\ 

Bcnme werd geboren op 1 JUill 1932tc Hengelo en o\cr
leed op 14 oktober 2000 te Borne. Na de gezongen uttvaar1 
vtcnng in de Paus Joanneskerk te llcngclo, hebben we 
hem ter ruste gelegd op de b<:grnatplaats mm de Deumm
J1Cr<.traat 

Pa' een paar \\eken woonde Bcnntc m het "oon- en 7org
ccntrutn 'De KltpJ><.'II. te llome.l hJ \ocldc 7tch daar\anaf 
het begm goed thms. maar b<:la.1' werd enkele daeen na 
.OJD vcrhutzmg al duidcli.tk dat Oenme erm.tig 7tek~'a>. Na 
een hcfdcvolle verzorgtng en gc~terkt door het sacrament 
van de 7teh'll, is hiJ in ziJn nieuwe woonomgev111g gestor
ven. 
nenme was de oudste 7oon mt hd R kmderen tellende ge
LIIl Brilhuts en alttjd was hiJ een 'rode draad· door de fa
mi he. L:mg bleefhiJ met Ltjn moederen het geLÎn van ZIJD 
oud,te rus 111 het ouderltJk hu" wonen; daarna nog' elc Ja
ren m het ge7tn \an ZIJD LU' Anme aan de Van o-tade
>lraat. 
Bmmc had 7tJn broers en LU"cn hoog m het, aandel en al· 
liJd kon hij een beroep op hen doen. Ook met de \erdcre 
lamt he m Saasveld. Fleringen en Al hergen onderhteld 
Benme op 7tin eigen manier de k()ntakten tiJdens ziJn vele 
fietstochten. 
I telsen was een van ZIJn hobby's waarvan luj volop genout 
smd~ htJ m 1995 mde V.U.T. was, • oordien washij 25 FL~r 
weri.L:t<tm geweest btj de gro<.Tt>~ll>r7tenmg EsWclle 

Vooral op zondag. wa~ llenme ook biJ voctbaheremgmg 
A ebilies 12 te 'mden. 
Daar "as ht) o.a . de man •an de satésaus en vooral bt) het 
eerste elftal 'oei de htJ .t:tcht sterk betrokken. 
Ook 111 de Pau.s Joanncsparochie bad Benruc ltJn eigen 
plaats. Vanafhet bcgm \\35 htJ doorpastorSloot bctnlkkcn 
bti deLe kerk. lltJ wM eentrouwe bezorger van parnchie
bladen, zorgde ieder fMrvoor een palm voor Palmpasen en 
groen voor de adventskrans. En vele jaren heet\ hi.i ook 
.wrg gedragen voor de Hun rm1dom de kerk. In vcrband 
met Lijn verhuiLing naar Bt>mc had Benme onlang' 
afscheid genomen 

Benme Lal door velen @emtsl \\Orden vooral door 7ttn tà
nulic. 
Wte had kunnen vem1oeden dat htJ zo vlug utt on' mtdden 
wu heengaan. ZtJn bekende hmnenkomer "Hoe ·,t?" rul
len wc niet meer horen. Vol goede herinneringen nemen 
wc afscheid en vcr1ruuwen l:lennie toe aan de wrg en lief~ 
do: van onze Schepper Uod die geen grcn7en kent. Dat bti 
d.'lar voorgoed ma2 wonen. 

Voor uw mcrklcn·n hij het O\'t.Tiijdell n11r "''1" :J)on. on=e 
l>rotr en ::waga. :t'gg<'ll wifll oprecill <lank. 011:e .<p<'UIIIo• 
da11k ga<IIIJilttcwr dl" .<la(. leiding en m!"dcl>cwom·r> ww 
W I'. C. de KlipfX·II mor ilrtn tiefdeiYJII<' W?r:orgmg 

Moeder Brilhut~ 
Broers. zussen. L\'<lgers 
SchoonLU>tcr; en neven en mchten. 


