


Voor Uw oprechte vriendschap gedurende het 
leven van mijn man en onze pappa, en in het 
bijzonder voor Uw medeleven en steun tijdens 
zijn ziekte en het afscheid van hem, zeggen 
wij U graag hartelijk dank. 

Deze herinnering bieden wij U aan ter nage
dachtenis aan 

JAN BRUMMELHUIS 

die werd geboren te Hengevelde op 10 juli 
1905 en stierf in Enschede op 6 november 
1972. 

Na de Eucharistieviering op 9 november heb· 
ben wij zijn lichaam te ruste gelegd op het 
kerkhof te Hengevelde. 

Marie W. Brummelhuis. Assink 
en kinderen 

Een van de meest opvallende kenmerken was 
het bijzonder grote vertrouwen dat hij in de 
mensen stelde. Hij ging er van uit dat de 
mensen goed waren. Zeker hijzelf vond het 
nooit te veel anderen te helpen en hij wacht
te daarbij niet tot men het hem kwam vragen. 
Hij had in zijn leven geen wetten en geboden 
nodig; veel eerder had hij zijn eigen wetge
ving, die gebaseerd was op de gedachte dat 
het leven alleen maar zinvol is, als men voor 
de ander iets kan betekenen. Hoewel hij in 
een aantal besturen en commissies zitting 
had. vond hij het niet nodig lang over beslis
singen die genomen moesten worden. te dis
cussiëren. Hij was geen grote prater, maar 
een man van daden. 

Ook al heeft hij nooit zijn vertrouwen in de 
mensen opgegeven, toch blijkt achteraf dat hij 
er moeite mee had veranderende omstandig
heden, waarin hem ook tegenslagen niet wer
den gespaard, te verwerken. Misschien was 
hem dat alles minder moeilijk gevallen, wan
neer hij in persoonlijke ontmoetingen, meer 
zijn gevoelens en gedachten onder woorden 
had kunnen brengen. 

Het is dan ook een rijke ervaring geweest 
hem op zijn sterfbed aan een ieder een per
soonlijk woord te hebben horen zeggen. Hij 
heeft zich in alle rust kunnen voorbereiden 
op zijn afscheid, zodat hij in alle vrede is 
kunnen inslapen. 

.. Wij zullen doen wat hij gedaan heeft 
en zijn gedachtenis zal leven onder ons". 


