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In liefdevolle herinnering aan 

Paul Brommeihuis 
echtgenoot van Joke Krabbe 

Papa is geboren op 29 juni 1915 en overleden op 
9 maart 2001 . Op 14 maart hebben we hem, na de 
uitvaartmis in de Moeder Theresakerk, begraven op 
het kerkhof in Hengelo. 

'Een opa die nooit dood zou gaan, 
want hij hoorde er toch veel te veel bij ... ' 

Bij oma, bij zijn kinderen en kleinkinderen 
en bij alle andere mensen waar hij van hield. 

Opa leefde intens met ons mee. Hij kwam elke dag: 
even maar. Even kijken of alles goed is, even luiste
ren naar de kleinkinderen. Koffie drinken en bijpra
ten met MarcieL Hij bleef maar kort, maar was in 
gedachten altijd bij ons. 

Zorgzaam was hij én bezorgd, maar tegelijkertijd 
had hij een onbegrensd vertrouwen in God: het 
komt allemaal goed. Hij was de goedheid zelve. 
Onder elkaar zeiden we wel eens dat hij soms té 
goed was, maar om hem dát nu kwalijk te nemen ... 

Onderwijs en muziek waren zijn grote passies. Hij 
deed zijn werk, tot aan zijn pensioen, met veel ple
zier en dankte dat ook aan de collega's die bij hem 
werkten en met wie hij een hele fijne sfeer wist te 
creëren. 
Wij hebben veel kerstdagen meegemaakt waarop 
we hem, als dirigent van meerdere koren, nauwe
lijks zagen. Twee nachtmissen, de dagmis en dan 
's middags nog het lof. Hij deed het met liefde voor 
God en de muziek, in het bijzonder het Gregoriaans. 

Hij hield van uitgaan en vakanties, maar wel graag op 
bekend terrein: 20 jaar naar Rattenberg en bijna elke 
zondag met Paul naar Echerode en Ootmarsum. 

Wij zijn dankbaar dat hij zolang bij ons heeft mogen 
zijn en we zijn héél verdrietig dat hij er nu niet meer 
is. Maar we zijn ook blij dat hem een lijdensweg 
bespaard is gebleven. 

Opa zou graag de mensen bedankt hebben die zijn 
leven zo waardevol hebben gemaakt. Dat doen wij 
graag namens hem. 

Dat we zo'n lieve man, papa en opa hebben gehad 
ervaren we als een groot geschenk. Zijn liefde, wijs
heid, humor en vooral zijn mildheid zullen wij ons 
blijven herinneren. 


