


Nu alleen maar 'Amen" zeggen 
al is het met gebroken stem 

dan je hand in Gods hand leggen, 
en op weg gaan, achter hem. 

Al je twijfel af te leggen 
en allen maar 'Amen' zeggen. 

Ter nagedachtenis aan 

Johan Braamhaar 
(Johannes Marinus) 

echtgenoot van Mariëtte Broekkamp 
(Wilhelmina Maria Geertruida) 

Johan is geboren te Wierden op 6 december 1950. 
Hij overleed te Enschede op 19 oktober 1995. 

Voor alle blijken van medeleven en belangstelling tij
dens Johan 's ziekte en zijn overlijden zeg ik U: "Har
telijk dank'. 

Mariëtte 

Ik zal Johan's aandacht en liefde missen. We wisten 
dat we over niet te lange tijd afscheid zouden moe
ten nemen. We wilden nog zoveel. Johan's grote 
wens, nog eens een Afrikaanse safarireis te beleven, 
mocht geen doorgang vinden. Ook het verblijf in 
Spanje moesten we vroegtijdig afbreken. We konden 
toen nog niet weten dat we voortaan niet meer sa
men op pad zouden kunnen gaan. Johan was een 
ware natuurliefhebber. Hij zag de dingen zoals ze voor 
hem waren: puur en in hun eenvoud. Dit in schrille 
tegenstelling met de manier waarop hij aandacht had 
voor alle neefjes, nichtjes en vele andere kinderen. 
Hij trok ze allen aan en genoot met volle teugen van 
en met hen. Juist door het vroegtijdig moeten mis
sen van Martijn is zijn hart voor hen verder open gaan 
staan. Hoe kon hij opgaan in zijn werk voor het Jeugd 
Rode Kruis. Allen waren hem dierbaar en niets was 
te gek. Het Rode Kruis in al zijn facetten had zijn war
me aandacht en dat lieten we uitgroeien tot een grote 
hobby voor ons beiden. We hadden veel gemeen
schappelijk. Natuurlijk waren er ook dingen die we 
ieder op onze eigen manieren invulden. Zo was Johan 
gecharmeerd van de muziek van Ou een en het kwe
ken van Bonsai. We leefden temidden van vele vrien
den. Menigeen wist de Afrikaanse spreuk ' Jambo 
Habari" in te vullen. 

Ik zal moeten berusten, maar weet dat hij in mijn hart 
altijd aanwezig zal zijn en blijven. 


