
Vriendschap, 
zit niet in fraaie woorden, 

maar in eenvoudige gebaren. 



t 
Heel bijzonder, heel gewoon 

heel gewoon een bijzondere oom. 

Ter nagedachteniS aan 

Willem Brummelhuis 

Hij werd geboren op 11 augustus 194 7 te Deurningen en 
overleed, gesterkt door het Sacrament der z,ekenzalvmg. 
op 27 juli 1999, temidden van ZIJn naasten, thuis in Deur
ningen. Op 31 JUli 1999 hebben wij afsche1d genomen 
t1jdens de Euchanstiev1enng 10 de Plechetmuskerk te Deur
niogen en hebben hem te ruste gelegd op het parochiele 
kerkhof. aldaar. 

Willem groe1de op in een gezin van 10 kinderen en bleef 
later samen met z n moeder, Johan, Oiny en de kinderen. 
wonen op de boerderij aan de Oldenzaalsedijk. 

Hij heeft jarenlang als limmerman bij Kreyenveld gewerkt. 
Daarnaast had hij een tweede baan: boer zijn. Oe boerde
rij was zijn lust en zijn leven. Hier bracht hij iedere vnJe 
minuut die hij had, hardwerkend door. Ook had hij, zoals 
hij het noemde, een tweede veestapel, dit waren zijn kip
pen. eenden, konijnen en fazanten bij zijn huis aan de Kerk
weg in Oeurningen. D1t hUis bouwde hij in 1993 samen 
met zijn broer Johan. Hij was nauw betrokken bij de bouw, 
waarbij zijn ervaring als timmerman hem goed van pas 
kwam. 

Willem genoot van alle bezoek. Ook tijdens ZIJn ziekte 
stelde hij de belangstelling van familie en vrienden zeer 

op prijs. H1j was gek op foto's, hield van geheime zender 
muziek, en was altijd in voor een geintje. Zondags was hij 
vaak te vinden 10 de sporthal of op het voetbalveld. 

Zijn vijft1gste verjaardagsfeest was een hoogtepunt 1n ZIJn 
leven. Ondanks het feit dat hij net te horen had gekregen 
dat hij ernst1g ziek was. hebben we samen een fantas
tisch feest gehad. Hij vond het allemaal prachtig en is zelfs 
nog met een luchtballon de lucht 10 geweest. 

Daarna gmg zijn gezondheid achteruit, hij werd steeds 
zieker. Klagen deed hiJ noo1t, hij deed er alles aan om nog 
wat langer bij ons te kunnen blijven, maar deze ongelijke 
strijd kon hij n1et winnen. Wij zijn dankbaar dat we hem in 
zijn laatste levensdagen hebben mogen begeleiden en 
Willem waardeerde dit zeer. Hij was meer dan een oom, 
hij was voor ons een broer. 

Wij moeten nu afscheid van hem nemen en dit doet ons 
veel verdnet, maar in ons hart zal h1j altiJd bij ons zijn. 

Lieve oom Willem, bedankt! 

Voor uw grote belangstelling, hulp en medeleven liJdans 
zijn ziekte en na het overlijden van onze lieve broer, zwa
ger en oom, zeggen wij u onze hartelijke dank. 

Johan en Omy 
Clemens en lneke. Charleen 

Berlinda en Gerard 
Edwin en Marije 

Emmy en Peter 


