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Pa, 

een geest zo sterk als een beer 
een lichaam uitemdefljk toch te teer 

een wijsheid met te evenaren 
een wilskracht haast niet te bedaren 
een vechtlust b1jna niet te temmen 

alléén iets bovenmenselijks kon dit leven remmen. 

Bennie Brand 
echtgenoot van Truus Koning ter Heege 

Pa werd geboren op 24 oktober 1931 te 
Hasselo. Hij trouwde in 1963 met ma. Uit dit 
gezin werden 2 kinderen geboren en 1 klein
kind. Hij is 26 november 2001 plotseling over
leden in huis. 
Pa was een man uit du1zenden, hij wilde alles 
voor iedereen doen, hij had altijd het beste 
met iedereen voor. Overal waar pa kwam had 
hij 't hoogste woord en deelde hij hopjes uit. 
Pa was altijd bezig met klussen, als er een 
klusje klaar was had hij alweer iets anders in 
zijn hoofd. Vaak vroeg hij hulp aan ma, dan 
ging het: "Truus, köJ mie effn helpn". De laat
ste maanden is hiJ heel veel in Bornerbroek 

aan het werk geweest om de laatste hand te 
leggen aan het huis van zijn dochter, waar hij 
zo geweldig trots op was. Hij heeft het helaas 
niet mee mogen maken om het helemaal klaar 
te zien. 
Pa hield veel van zijn vrouw en van zijn 2 kin
deren, maar voor zijn kleinzoon had hij een 
heel speciaal plekje in ziJn hart. Als Hugo 
binnen kwam liet 'opa naast" alles staan Ook 
had pa veel plezier in het verzorgen van ZIJn 
papegaaien, vooral als er weer een koppel 
was met een jong, dat was een kroon op zijn 
werk. 
Pa heeft genoten van het leven, dat veel te 
vroeg beëindigd werd, onze hulp mocht he
laas niet baten. We hopen dat hiJ rust in vrede. 

Lieve Bennie, pa en opa. We zijn heel dank
baar voor alles wat je voor ons gedaan hebt. 
We zullen je nooit vergeten, je zult altijd in ons 
hart blijven bestaan. 

Voor uw medeleven rondom het plotseling 
overlijden van mijn lieve man, vader en opa 
zeggen wij u hartelijk dank. 

Truus Brand-Koning ter Heege 
Ans en Harrie 

Bennie en Bianca - Hugo 


