
Met liefde en dankbaarheid 
denken wij terug aan 

Bernard Brumme'huis 
echtgenoot van 

PAUUEN MESSHAAR 

HU werd geboren re Bornerbroek 13 decem 
ber 1905. Voorzien van het Sacrament der 
Zieken overleed hij in het ziekenhuis <;tads
maten te Enschede 28 maart 1984. Vanuit 
de St. Nicelaaskerk te Denekamp hebben 
we hem te ruste gelegd op her r.k. kerk
hof aldaar op maandag 2 april. 

Een welbesteed leven is afgesloten van een 
man die zich niet liet leiden maar zijn le
ven zelf bepaalde. Iemand met een eigen 
mening. daar zonder een blad voor de 
mond te nemen ook recht vooruit kwam. 
dus geen diplomaat maar wel een eerlijk 
mens met gevoel voor rechtvaardigheid. 
HU had een brede belangstelling, een groot 
gevoel voor humor. was trouw aan zijn 
vrienden en daarom vaak een middelpunt 
van mensen. Met hart en ziel deed hij zijn 
werk, dit met een tomeloze energie. 
Samen met zijn vrouw hoopte hij nog lang 
van zijn welverdiende ru~t re genieten. 
Menigeen sprak de verwachtinq uit dat hij 
- zo vitaal als h!j was - wel 100 jaar kon 

worden. De laatste maanden blet>k dit vol 
komen onverwachts anders te gaan lopen; 
een zeer slopende periode brak aan. Voor 
hem die niet van compromissen hield en 
zeer op zijn onafhankelijkheid yesteld was 
is dit de moeilijkste periode uir zijn leven 
geweest. 
Toch bleef hij geheel volgens zijn aard tor 
het laarst toe weerbaar. 
Voor zijn echtgenote en kinderen was het 
iemand met een goed en klein hartje De 
herinnering aan hem maakt het ons zowel 
moeilijk en gemakkelijk zijn heengaan te 
aanvaarden. 
Een getrouw echtgenoot en vader is heen
gegaan. 
Heer, geef hem de eeuwige rust. 

Voor uw deelneming. ondervonden tijdens 
de ziekte en na het overlijden van ome 
beminde echtgenoot. vader en opa. be
tuigen wij U onze hartelijke dank. 

Familie Brummelhuis 

Denekamp, april 1984 
Harwichsdijk 10 

J. S.nneker - kosler Denekamp 


