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Ter gedachtenis aan 

Hendrikus Johannes Braamhaar 

echtgenoot van Grada van Ommen. 

Hij werd geboren in Enter op 15 oktober 1918. Nadat hij 
de Sacramenten der Zieken had ontvangen, is hij na een 
zware strijd op 28-7-1993 thuis, in Wierden, overleden. 

Op 10 juli 1993 werd het 50-jarig huwelijk herdacht Die 
dag heeft hij voor het laatst in "zijn tuin" gelopen. 

Hij was een man die leefde voor zijn gezin. Hardwerkend, 
zowel in zijn beroep als thuis. Zichzelf veel ontzeggend en 
met een discipline die hij in de eerste plaats zichzelf op
legde, maar ook graag in zijn kinderen terugzag. 

Zijn leven is niet altijd licht en gemakkelijk geweest, maar 
toch stond hij altijd voor iedereen klaar. 
Hij was gesteld op eenvoud en "gewoon" doen. E.én van 
zijn stellingen luidde :" Oordeel niet te snel. Je weet nooit 
wat je zelf nog eens boven het hoofd hangt!" 

Hij heeft erg genoten van de vrije tijd die hij na zijn ver
vroegde uittreding uit het arbeid,;;proces kreeg. Samen met 
zijn vrouw trok hij de natuur in. Bezoeken aan bloemen
tentoonstellingen, corso's, de Kroondomeinen en de nieuwe 
polders vulden vele dagen. Maar ook het kweken van 
fuchsia's in eigen kas en tuin waren een bron van vreugde. 
Deze liefde probeerde hij ook aan zijn kleinkinderen mee 
te geven. 

Toen ruim een jaar geleden de eerste tekenen van zijn 
ziekte zich openbaarden waren wij - en zeker hij zelf - er 
van overtuigd dat het allemaal goed zou komen. Helaas 
heeft het niet zo mogen zijn. 
Na vele operaties, die hij heeft ondergaan met een enorme 
wilskracht om weer beter te worden, heeft God hem geroe
pen en tot Zich genomen. Moge hij nu in God's tuin werken 
en rusten en het eeuwige geluk vinden. Eens zullen wij 
elkaar daar weer ontmoeten. 

Voor uw medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden 
van mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa zijn wij 

u zeer dankbaar, 

G. Braamhaar - v. Ommen 
kinderen en kleinkinderen 


