
t Ter herinnering aan 
Franciscus Hermanus ten 

Brwnmelhuis 

Hij werd geboren op 3 mei 1923 te Hengelo Ov. en 
overleed op 4 november 1993 te Hengelo Ov. Na de 
gezongen uitvaartmis in de parochiekerk van de St. 
Lambertus, hebben wij hem te ruste gelegd op de be
graafplaats aan de D~urningerstraat aldaar. 

Frans had iets van een "Einzelgänger", die er een heel 
eigen levensstijl op na hield. Hij was en bleef een \Tije 
vogel, die in alles zijn eigengangging endaannee trouw 
bleef aan zichzelf. 
Veel dingen gen<Jien zijn belangstelling, zodat men hem 
een algemeen ontwikkeld man kon noemen. 
Opgegroeid in een groot gezin van acht kinderen, be
kwaamde hij zich in de studie van de engel~e taal. Daarna 
werd hij leraar aan o.a. de MTS in Enschede en de 
Pedagogische Academie in Hengelo Ov. Hij was een 
uitstekend onderw!jzer die zijn leer~tof met didactisch 
instinct wist over te dragen aan zijn pupillen. Ook voor 
zijn collega's was hij prettig in de omgang. Velen zullen 
zich herinneren hoe hij jaarlijks de schooldiploma's van 
de leerlingen met zijn prachtige handschrift verluchne. 
Omdat hij ongehuwd was. kon hij zich in zijn vrije tijd 

met hatt en ziel inzetten voor de Verkennerij . Als creatief 
hopman wist hij de jeugd op ont~pannen wijze te boeien 
en hen ieL~ mee te geven voor het leven. 
Frans hield veel van muziek. Vele uren bracht hij door 
achter zijn electronisch orgel om zijn muzikale gemoed 
lucht te geven. 
Zijn belaugstelling voor alles wat er in de wereld gaande 
was, was schier onuitputtelijk. Hij ging graag op reis en 
liet mensen en dingen op zich inwerken. 
In zijn hatt was hij een religieus mens en bleef daarmee 
trouw aan ~e Kerk. Moeder Maria had een vaste plaats 
in z:ijn hatt, want Kevelaer bleef hem trekken en een 
kaarsje opsteken was voor hem normaal. 
Toen hij zich in latere jaren bewust werd van zijn 
slepende ziekte, begon zjjn vitaliteit minder te worden. 
Tenslotte berustte hij i u zijn lot en ging hij van ons heen. 
Frans is nu begonnen aan zijn laat~te reis. Wij bidden en 
hopen dat hij bij Onze Lieve Heer mag aankomen en de 
rust vindt in zijn eeuwige Liefde. 
Moge hij vanuit de hemel een goede voorspreker blijven, 
vooral voor de jeugd aan wie hij zoveel goede zorgen 
heeft gegeven .. 

!JÛj ru.stt in vruk. 

Voor uw blijk van medeleven. betoond na he.t overlijden 
van Frans, danken wij u hattelijk. 


