
In paradisurn deducant te Ange/i. 

In dankbare herinnering aan 

ADR I ANUS JOHANNES ALBERTUS 
BRAAKMAN 

gehuwd met 

Henrica Maria Assink 

Hij werd geboren te Utrecht op 22 juni 1910 
en overlead na een welbesteed leven, gastark t 
door het Sacrament van de zieken te Olden
zaal op 16 oktober 1981. 

De gazongen uitvaart vond plaats op 20 okto
ber In de kerk van Maria ten Hemelopneming 
te Oldenzaal, waarna we hem vergezeld heb
ben op zijn laatste gang naar het crematorium 
te Usselo. 

Een fijn en goed mens is van ons heengegaan. 
Wetend, leefden wij naar zijn afscheid toe. 
Toch nog onverwacht sloot hij voorgoed zijn 
ogen. We zeggen: .. Het Is goed zo. we gunnen 
hem deze bevrijding". 
Lief en leed met veel zorg voor zijn gezin 
heeft hij met ons allen gedeeld. Zijn vrolijke 
opgewektheld werkte aanstekelijk en relatl· 
veerde de tegenslagen, die het leven nu een· 
maal meebrengt. Zeker tijdens zijn ziekte, 
wanneer men hem vroeg: .,Hoe gaat het ar 
mee"?, dan was zijn antwoord altijd: .,0, 
prima". Ook daar schuilde veel achter maar 
even later klonken zijn woorden: .,Ik doe 

best en God doet de rest". Zo heeft hij zijn 
ziekte in dankbaarheld en geduld gedragen. 
Zijn leven is altijd geweest: een zich Inzetten 
voor de eer van God door zang en orgelspel en 
een grote zorg dragen voor anderen. 
Voor zichzelf vroeg hij weinig. hij verstond de 
kunst zich te gaven aan da mensen en zo 
onderling samen een hechte band te smeden, 
zowel op verschillende scholen aan de jeugd, 
els aan verschillende koren, die hij heeft 
mogen begeleiden. Zijn orgeltonen begeleiden 
hem nu naar zijn laatlta rustplaats: Laetare, 
verheug U. 
Lieve Riek, wat jij voor mij betekend hebt, Is 
met geen pen te beschrijven. Jouw zorgzaam
heid ging werkelijk tot het einde toe en wat 
jij van dag tot dag voor mij hebt gedaan, 
samen met onze kinderen en familie, Is Jets, 
waar je met een gerust hart op terug kunt 
zien. Dank zij deze inzet kon Ik In eigen huls 
afscheid nemen. 
Lieve Adrl, Vader en Opa, 
Je hartelijkheid, geloof, hoop en liefde en 
humor, de muzikale sfeer en vrolijke noot In 
ons gezin dragen we In ons hart en dankbaar 
zeggen we dat we trots zijn op zo'n man, 
vader en opa te hebben gehad. 

Voor Uw zeer geweerdeerde blijken van mede· 
leven, betoond bij de ziekte en het overlijden 
van mijn dierbare men, onze zorgzame vader 
en lieve opa, zeggen wij u onze hartelijke 
dank. 

H.M. Breakman - Assink 
Kinderen en kleinkinderen. 


