
Ter dankbare herinnering aan 

Nicolaas Hendrikus Brands 
weduwnaar van 

Jacoba Gras. 
Hij werd op 27 april 1904 te Losser 
geboren. Voorzien van de H. Sacramen 
ten der zieken overleed hij op 20 decem
ber 1987 te Glanerbrug. Op 23 decem
ber d.a.v. legden wij hem ter ruste op 
het r. k. kerkhof te Overdinkel, in het 
graf bij zijn vrouw. 

Vader is van ons heengegaan na een 
zwaar ziekbed : de laatste jaren zijn 
voor hem bijzonder moeilijk geweest. 
Hij wilde nog zo graag met iedereen 
communiceren en dat was niet meer 
mogelijk, dat viel hem zwaar en daar
om verlangde vader naar de dood. 
Heel rustig is hij van ons heengegaan 
in een groot geloof, één van zijn laat
ste gebaren was een gebaar van gebed. 
Vader was een diep-gelovige mens : 
de zorgen en het leed zijn hem niet 
bespaard gebleven: hij was al jong 
weduwnaar. Met veel liefde en toewij
ding heeft hij toen de zorg voor zijn 
kinderen op zich genomen. 

Daarbij toonde hij ook zorg en interes
se voor de gemeenschap van Overdin
kel. Met een grote inzet stelde hij zich 
ten dienste van deze gemeenschap als 
wethouder en als lid van verschillende 
verenigingen. Vader was een goed or
ganisator en op de hem eigen, sti lle 
wijze heeft hij veel mensen, in tijden van 
nood de helpende hand gereikt. Zelf 
bleef bij graag op de achtergrond. 
Voor al dit werk is vader begiftigd met 
de pauselijke onderscheiding Pro Ec
clesia et Pontifice. 
Wij geloven en bidden dat vader, na 
een lang en arbeidzaam leven, nu rust 
en vreugde zal vinden in de nabijheid 
van de God van zijn leven. 
Dat hij ruste in vrede. 

Voor uw medeleven en belangstell ing 
betoond na het overlijden van onze 
lieve vader, grootvader en overgroot
vader, betuigen wij u onze oprechte 
dank. 

Kinderen, klein- en 
achterkleink inderen. 


