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Ter dierbare herinnering aan 

Herman Brand 

echtgenoot van Marietje Brand-Bodde 

Hij werd geboren op 31 januari 1929 te Deurningen. Hij is 
overleden na het ontvangen van de Ziekenzegen op 20 
december 1999 te Hengelo. Na een plechtig gezongen 
uitvaartviering hebben we hem te ruste gelegd op het 
parochiële kerkhof te Deurningen op 24 december 1999. 

Herman groeide op in een groot gezin en had een goede 
jeugd. Zijn ouders gaven hem een degelijk katholieke 
opvoeding en mede daardoor heeft het geloof altijd een 
bijzondere aandacht gehad in zijn leven. 
Na de schooltijd ging hij aan het werk. De langste tijd, meer 
dan dertig jaar werkte hij bij de Heemaf, waar hij elke dag 
op de fiets naar toe ging. 
1 n 1963 trouwde Herman met Ma rietje Bodde en kwam aan 
de Pastoor Teussestraat te wonen. Margareth werd 
geboren en hun geluk kon niet op. 
Zijn gezin was voor pa hoofdzaak en hij kon het moeilijk 
verwerken als er met Margareth of zijn vrouw iets aan de 
hand was. "Ons clubje van drie", zei hij vaak. Herman 
wilde alles voor hen doen. 
Naast zijn gezin en zijn werk heeft Herman veel tijd en 
energie aan de gemeenschap en de parochie van 
Deurningen besteed. Denken we slechts aan bijna vijftig 

jaar koorzanger, waarvan ook een hele tijd secretaris van 
het herenkoor. 
Muzikant bij de St. Plechelmusharmonie, penningmeester 
van D.S.V.D., collectant in de kerk. Daarnaast hielp hij bij 
alles wat er rond de kerk moest gebeuren, zoals onder
houd van het kerkhof en opbouw van de kerststal. Je deed 
nooit tevergeefs beroep op deze stille werker, die niet op 
de voorgrond wilde staan. De parochie is hem dan ook 
veel dank verschuldigd. 
Herman had een goudeerlijke instelling, hij kon niet tegen 
onrecht. Hij hield veel van de natuur en werkte zo dat alles 
er keurig bij lag. Regelmatig keek hij in de pastorievijver 
of er nog "leven" in zat. Hij mijmerde dan over het 
mensenleven: "Jongen kunnen sterven, ouderen moeten 
sterven, maar als Onze Heer roept, moet je er zijn." 
Op zijn ronde langs de kerk, het kerkhof en de tuin de laatste 
jaren, bezocht hij altijd even de Mariakapel, waar hij voor 
verschillende mensen bad. 
Het was een hele omslag in zijn leven toen er een ernstige 
ziekte werd geconstateerd. Pa hield hoop, maar schikte 
zich er ook in. Hij zag nog uit naar de nieuwe woning. Nog 
onverwachts is hij in de verwachting van Kerstmis 
gestorven. 

"Herman, moge je nu de 
eeuwige Lof van God zingen." 

leder die met Herman en ons heeft meegeleefd tijdens zijn 
ziekte en rond zijn overlijden, willen we graag bijzonder 
hartelijk bedanken. 

Marietje en Margareth. 


