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Gedenk in uw gebeden 

Antonius Johannes Brummelhuis 
echtgenoot van Jacoba Johanna Maria Hendriksen 

Hij werd geboren te Bornerbroek op 29 jun i 1915 
en de Heer riep hem terug op 18 november 1976 
te Hengelo (0), voorz ien van de ziekenzalving. 
Zijn lichaam, te ruste gelegd op het r . k. kerkhof 

te Hengelo (0) op 20 november d.a.v ., 
wacht daar op zijn verrijzenis . 

In de prefatie van de H. Mis van Requ iem bidden 
wij: het leven wordt niet opgeheven maar veran
derd. Dit houdt In dat al len die in Christus gelo
ven. wel zul len sterven, maar niet voor eeuwig. 
Hun aards leven houdt op te bestaan, maar het 
ander leven, het leven In Christus gaat door en 
zal zijn voltooi ing vinden in de verrijzenis. Zo 
heeft Christus het ons immers gezegd: ,.W ie in 
Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid". 
Deze woorden wi l len we gedenken bij het toch 
nog plotseling afscheid van onze man, vader, opa, 
broer en zwager Antoon. Wij willen hem dankbaar 
blijven voor zijn liefde en zorg en Inzet voor ons 
al len, voor het harde werken, dat hij voor ons 
heeft gedaan. voor zijn geloof, dat hij beleefde, 
voor zijn persoonlijkheid, die hij wist te behouden. 
Hij had het al lerbeste mat ons allen voor, maar • 
in zijn eerlijkheid en openheid en in zijn voor
zichtigheid en vooruitzien - kwam dit niet altijd 
goed over. Hij had er moeite mee om de veran
deringen in maatschappij en kerk en gezin te 
verwerken. 

De dood heeft hem verlost van een slepende 
kwaal , waarmee hij jaren lang moest leven, op 
een manier die hij ze lf altijd had gewild. Wij 
mogen er dankbaar voor zij n, dat zijn wens op dit 
punt Is vervuld. 
Wij mogen geloven dat de Heer hem voor zijn 
leven hier op aarde, in de kring waarin hij een 
plaats Innam, zal belonen met de woorden: kom 
binnen, gij goede en getrouwe dienaar! 

Moge hiJ , die rusteloos was, zijn rust en vrede 
vinden In de geborgenheid van de Heer, onze God. 

Voor uw blijk van deelneming betoond na het 

overlijden van mijn lieve men en onze zorgzame 

vader en opa, zeggen wij U onze hartelijke dank. 

J. J. M. Brummelhuis-Hendriksen 

kinderen en kleinkinderen 

Hengelo (0), november 1976 
Krabbenbosweg 42 


