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TRUUS BRMKHUIS 

Hij werd geboren op 18 maart 1936 te Albergen 
en is geheel onvenwcht op 58 jarige leeftijd op 13 
februari 1995 thuis in Harbrinkhoek overleden. 

Hee is voor ons nog onbegrijpelijk dac hij 20 

onverwacht is overleden. 's Avonds nog gezellig 
bij elkaar geucen en de volgende morgen zijn 
alle coekomscplannen in één keer voorbij . En 
toekomstplannen had hij genoeg. H ij zag uit 
naar de VUT, omdat er dan meer tijd zou 
komen om samen met zijn vrouw, kinderen en 
kleinkinderen te kunnen genieten van de natuur, 
van zijn hobby's en vooral van de comaccen mee 
vrienden en bekenden. 

Na vele jaren waarin hij mee 100% inzet heeft 
gewerkt bij de Cicroën garage, bij de BB en de 
laatste jaren bij de Brandweer in Almelo, zag hij 
uit naar 1 mei, de datum dat hij in de VUT 
kon . 

Pa zou dan meer cijd krijgen voor al zijn hobby's. 
Hij wilde graag meer cijd besteden aan de jacht, 
aan Kim zijn hond en samen mer ma de natuur 

increk_ken op de fiecs, meer cijd kunnen geven 
aan z1Jn gezin. 
Want zijn gezin was zijn belangrijkste bezie. Hij 
was zielsgelukkig met zijn vrouw Truus, met wie 
hij ruim 30 jaar was getrouwd en met zijn kinde
ren en kleinkinderen. 
Die alles zal hij niet meer meemaken. Wij zu llen 
zijn aanwezigheid in ons gezin erg missen, maar 
ook zijn vrienden, kennissen en collega's zullen 
hem missen. 1:ij . was altijd aanwezig, was altijd 
in voor een ge•ntJe en vond her fijn re discussië
ren, waarin hij zijn mening nier onder stoelen of 
banken srak. 

"Pa nu je er niec meer bene zullen wij je erg mis
sen, maar wij zullen in gedachten altijd bij je 
blijven." 

Voor de vele blijken van belangscelling en mede
leven na het onverwachte heengaan van mijn . 
man, onze vader en opa zeggen wij u oprecht 
dank. 

Truus O ude Elbering - Braakhuis 
Kinderen en kleinkinderen 
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