
Voor de vele blijken van belangstelling 
tijdens de ziekte en bij het overlijden 
van mijn lieve man en onze zorgzame 
papa en opa 

Anton J. Braam 

zeggen wij U hartelijk dank. 

Uit aller naam: 
H.M. Braam-Nijentap 

Hoonhorst, mei 1995 
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10 dankbaarheld gedenken wij in 
Eucharistieviering en Gebed 

Antonius Johannes Braam 
Sinds 17 mei 1945 echtgenoot van 

Hermina Maria Braam-Nijentap 

Geboren te Dalfsen op 18 juni 1905, over
leed hij, gesterkt door de H. Sacramenten 
der Zieken, op 26 april1995 in Ziekenhuis 
"De Weezenlanden" te Zwolle. Na een 
Avondwake op 30 april, vierden wij rond 
hem voor 't laatst de H. Eucharistie in de 
parochiekerk te Hoonhorst op 1 mei en 
legden zijn lichaam eerbiedig ter ruste op 
het kerkhof aldaar, in afwachting van de 
blijde Dag der Verrijzenis. 

"Uitstekend, goede en trouwe dienaar, treed 
binnen m de vreugde van Uw Heer". 
(Mattheüs 25, 23). 

Eindelijk rust en vrede! Dat gunden wij hem 
van harte, omdat wij wisten dat hij ook zelf 
daarnaar verlangde. In alle rust en vrede 
heeft hij zijn leven teruggegeven aan zijn 
Schepper, voor wie hij zo'n grote bewonde
ring had. vooral in zijn ijverige werk op de 
boerderij. Z11n dagelijkse leven was hecht 
verbonden met het geloof en de H. Kerk. Zijn 
trouwe kerkgang, zijn eerbied voor Maria ge-

tuigden daarvan. Toen zijn gezondheid terug
ging en hij niet meer ter kerke kon gaan, luis
terde hij intens naar de kerkradio, bad en 
zong hij mee met de gelov1gen in de kerk. 
Daarnaast was er zijn belangstelling voor de 
gemeenschap: Reeds als jonge man zette hij 
ZICh in voor de Jeugdbeweging en voor 
toneel. Zijn hobby's waren veelzijdig: fietsen, 
het kaartclubje, puzzelen en voetbal op T.V. 
Een heel belangrijke hobby was zijn groente
tuin. Maar bij dat alles kwamen op de eerste 
plaats zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. 
Zo graag mocht hij van zijn groentetuin uit
delen en zorgde hij steeds, dat de open haard 
bij de kinderen bleef branden. Hij vroeg nau
welijks iets voor zichzelf. Zijn grootste geluk 
was het geluk van de velen, die God aan zijn 
zorgen had toevertrouwd. 
Graag hadden wij het 50-jarig Huwelijksjubi
leum en zijn 90ste verJaardag gevierd. Maar 
zó is 't goed. De mens wikt, maar God be
schikt. 
Wij bidden: "Algoede God, wij danken U voor 
zijn voorbeeld van geloof, trouw en liefde. 
Help ons in eenheid en verbondenheid zijn 
leven voort te zetten en tot voltooiing te bren
gen. Schenk Uw eenvoudige dienaar ontfer
ming en barmhartigheid. Ook nu blijven wij 
met hem in liefde verbonden en hopen eens, 
samen met hem, te delen in de vreugde van 
Uw eeuwig Vaderhuis. Amen". 


