


Dankbaar gedenken we 

JOHANNES SERNARDUS BUURSEN 
echtgenoot van 

ALEIDA AGNES BRUMMELHAUS. 

Hij werd geboren op 30 mei 1902 te 
Enschede. is bijna 53 jaar gelukkig 
getrouwd geweest. werd vader van 
2 kinderen. grootvader van 3 klein
kinderen. Na het ontvangen van het 
H.Sacrament der zieken overleed hij 
in het ziekenhuis .. De Stadsmaten" 
in zijn geboortestad op 30 juni 1984. 

De H.Eucharistie bij zijn uitvaart 
werd gevierd in de H. Hartkerk 
aldaar op 4 juh. waarna de cre-

matie volgde te Usselo. 

'n Rijk besteed leven is afgesloten: als 
gelovig christen weet hij zich geborgen 
in Gods liefde. - Deze liefde heeft hij 
uitgedragen in zijn gehele leven: aller
eerst zijn liefde voor zijn vrouw en zijn 
gezin: zijn kleinkinderen waren gek 
met hem en wederzijds. - Liefde voor 
zijn vak. trouw en betrouwbaarheid 
kenmerkten hem als werknemer. 

Zijn liefde tot de medemens leefde hij 
vooral uit in zijn 60-jarig lidmaatschap 
van het Rode Kruis: zo intens was hij 

bij dit vrijwilligerswerk. ook gedurende 
twee wereldoorlogen betrokken. dat 
er 'n nieuwe bokaal moest komen om 
hem op waardige wijze te eren als 
oudste Rode Kruis-werker van Neder
land. - Zijn werk in het verzet werd 
geëerd met het Kruis van verdienste 
en drager van de Eremedaille in zilver 
verbonden aan de Orde van Oranje
Nassau. 

Zijn liefde voor de natuur en voor het 
reizen in ons werelddeel doorleefde 
hij samen met zijn vrouw op de fiets of 
in de bus. 

Maar bij al deze uiterlijke daden -groot 
of klein- sierde hem 'n diep gewortel
de bescheidenheid · dankbaar was hij 
dat hij zich beschikbaar kon en mocht 
stellen. en dat was voor hem genoeg: 
de rest vond hij overbodig. 

Moge de Heer onze God. hem laten 
delen in Zijn Liefde. zoals hij Gods 
Liefde meegedeeld heeft aan de mede
mensen. 

Hartelijk danken wij allen. die meege
leefd hebben na het overlijden en bij 
de uitvaart van mijn echtgenoot. onze 
vader en grootvader. 

Mevr. A. A. Buursen-Brummelhaus 
Kinderen en kleinkinderen 


