
Toon mij Heer Uw wegen, 
en leer mij Uw paden kennen. 



t 
Ter dankbare herinnering aan 

Herman Joseph ter Huurne 
echtgenoot van 

Geertruida Maria Johanna Brummelhuls 

Hij werd geboren op 28 juli 1920 te Haaksbergen 
en Is, gesterkt door het H. Sacrament der 
Zieken, overleden op 14 mei 1986 te Enschede 
in het ziekenhu is de Stadsmaten. Op 17 mei 
d.a.v. is hij te ruste gelegd op het r. k . kerkhof 

te Buurse. 

Al les loopt vaak zo anders dan wij ons voor
ste llen. De kinderen waren al len op hun plaats . 
De zaak was overgedaan. Alle functies In het 
openbare leven waren opgegeven. Gepensio
neerd en samen met moeder zich eindelijk 
eens v rij voelen en dingen gaan doen die men 
altij d graag deed, maar waar men zo weinig 
aan toe kwam. En dan komt ineens die verra
derlijke ziekte die in enkele weken voert naar 
het einde: op woensdag is vader temidden van 
vrouw en kinderen in al le rust ingeslapen: ver
lost uit pijn en lijden. 

We bewaren de herinnering aan een hardwer
kende mens, die een goed lopend bakkersbedrijf 
opbouwde. Daarnaast was hij binnen de gemeen
sohap voor alle goede dingen beschikbaar, zat 

in allerlei besturen, was Jarenlang lid van de 
gemeenteraad en zette zich overal in voor de, 
belangen van Buurse. 

Bovenal was hij een zorgzame echtgenoot en , 
vader. Samen met moeder vonden naast de 
eigen kinderen nog drie anderen hier een volle
dig thuis. Hij leefde vanuit een diepe geloofs
overtuiging: een sterk vertrouwen op God en 
op de voorspraak van Maria: zijn laatste ver
zuchtingen gingen uit naar Maria om hulp. 

,.Dierbare echtgenote, dank voor al uw steun, 
die ik van jou mocht ontvangen . Jij stond 
tegelijk midden In het gezin en midden In de 
zaak. Kinderen houdt moeder In ere: geeft haar 
een thuis , zoals zij een thuis bood aan al len . 
Bewaart de band met elkaar, zoekt kracht In het 
geloof. Tot weerziens in het vaderhuis". 

Voor uw medel even bij het overlijden van mijn 
lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader 
en opa, zeggen wij u onze hartelijke dank . 

G. M. J. ter Huurne-Brummelhuis 
kinderen en kleinkinderen 

Buurse. mei 1986 


