


In dankbare herinnering aan 

Nic Brands, 
echtgenoot van 

Doortje Brands-Janssen 

Nic werd op 1 september 1926 geboren in 
Maasbommel, in het land van Maas en Waal, 
de streek waar hij zoveel van hield. In 1957 
trouwde hij met Doortje en verhuisde later, via 
Deest en Oene, naar Epe. Op 25 september 
overleed hij in ziekenhuis De Weezenlanden t e 
Zwolle. 1 'I ? I 

Nic hield van het leven ('maak er wat van') en 
van zijn medemens. Dat uitte zich vooral in het 
klaar staan voor anderen. Wanneer je hem 
nodig had kon je dag en nacht bij hem aanklop· 
pen. Hij gebruikte daarbij weinig woorden. 
Toch was hij immer zeer aanwezig, altijd in 
voor een grap of een rare weddenschap ('dat 
is de knijp'). Als hij zich echter ongemakkelijk 
voelde trok hij zich terug. Dat gebeurde in 
situaties waaraan arrogantie, uiterl ijk vertoon 
of zelfingenomenheid te pas kwamen. Ontdek
te hij daarbiJ onrecht dan 'kwam hij weer te· 
voorschijn'; woedend en vol onbegrip over een 
dergelijke mentaliteit. 

Die gedrevenheid zag je bij Nic in alles terug. 
Zo kon hij intens genieten van zijn werk, van 
een spelletje kaarten, biljarten of een voetbal· 
wedstrijd, van tuinieren of andere klusjes op· 
knappen en van een feestje. En natuurlijk van 
zijn kleinkinderen. Wie Nic heeft gekend weet 
wat kinderen voor hem betekenden. 

In het laatste jaar nam zijn gedrevenheid nog 
toe, alsof hij zijn naderende dood voorvoelde. 
Nog geen maand geleden vierden we met hem 
zijn 65e verjaardag, een feest dat hij koste w at 
het kost w ilde laten doorgaan . 
Daarna gaf hij zich over. Het bericht dat hij on
geneeslijk ziek was, kwam voor hem niet on
verwacht. Tijdens zijn ziekbed was hij degene 
die troost en kracht gaf aan zijn dierbaren. 
Ondanks de pijn bleef Nic tot het laatste toe 
aan anderen denken en grapjes maken. Hij 
voelde geen vrees voor de dood. 
Zijn geloof gaf hem daarbij kracht. Een geloof 
dat hij op een ingetogen manier beleefde. Ook 
hier gold weer voor hem: geen onnodige tiere· 
lant ijntjes. Toen hij het Sacrament der Zieken 
ontvangen had waren al zijn wensen vervuld. 
In volledige overgave ging hij van ons heen. 

Nic, bedankt omdat je ons leerde hoe te leven 
en omdat je ons leerde hoe te sterven. 


