
Dankbare hennneringen aan 

Johannes Christianus Braam 
(Hans) 

sinds 3 augustus 1990 weduwnaar van 
Johanna Euphem1a Olde Meljerink 

(Ann1e) 

H1j werd geboren te Oldenzaal op 15 septem
ber 1932 Thu1s aan de Dellenbeekstraat 40 
te Oldenzaal overleed hij onverwacht op 21 
december 1998. Na de U1tvaartm1s m de Ma
nakerk te Oldenzaal hebben we ZIJn lichaam 
In het graf van moeder bijgezet op de R.K. 
Begraafplaats te Losser, Gronausestraat, 
daags voor kerstmis. 

Pa groeide op in Oldenzaal in een katholiek 
gezm van 4 kinderen. Hij leerde Ann1e Olde 
Meijennk kennen. met wie hij trouwde op 12 
januari 1956 in de Maria Geboortekerk te Los
ser. 
HIJ werd vader van 5 jongens, voor wie hij zich 
altijd heeft ingezet en met wie hiJ in alle om
standigheden meeleefde. Zo voelde hij zich 
ook betrokken b1j zijn kleinkinderen. 
Hij was een eenvoudige man, die altijd hard 

gewerkt heeft in meerdere bedrijven. zolang 
zijn gezondheid dat toeliet. GastvnJ ontving 
hiJ ledereen in ZIJn huiselijke kring. HIJ genoot 
van de goede dmgen van het leven, gek op 
lekker eten, altiJd open voor een praatje en 
een gulle lach. 
Het overlijden van zijn vrouw Annie betekende 
voor hem een groot verlies; vaak gmg hiJ naar 
haar graf, dat hiJ met veel liefde verzorgde. 
Dne keer is hij m het ziekenhuis geweest, hij 
gmg steeds meer achteruit. Piet, de enige 
zoon die bij hem thuisbleef. heeft hem gewel
dig opgevangen en met grote zorg omnngd. 
Zijn geloof beleefde hij op zijn eigan manier, 
dankbaar voor het bezoek en voor de atten
ties. die hiJ van zijn Manaparoch1e ontving. 
Kort nadat hiJ de doop van 2 kle1nKmderen 
had meegevierd, ging hij plotseling van ons 
heen. 
Pa is nu emdelijk bij ma, zoals hij altijd graag 
wou. Mogen ze samen rusten in Gods vrede. 

Uw medeleven tijdens zijn ziekte en na zijn 
overlijden heeft ons goedgedaan. We willen 
u daar bijzonder voor danken. 

De kmderen en de kleinkinderen 


