
;\1et een gevoel van grote dankbaarheid 
en eerbied denken wij terug aan 

HERN ARDUS H ESDRlKUS 
BRA.CER 

echtgenoot van 
Wilhelmina, Hendrika Schildkamp 

Geboren op 4 mei 1906 te O ldenzaal. 
Na een moedig gedragen lijden stierf 
hij, gesterkt door het Sacrament van de 
zieken, op 22 december 1976 te Enschede. 

Na een langdurige ziekte heeft God 
zijn dienaar tOt zich geroepen. 

Hij was gelukkig met zijn leven, om
dat hij zich veilig voelde door de zorg 
voor zijn gezin en vooral bij degene, 
die hem dagelijks met haar liefdevolle 
zorg omringde. 

Hij heeft het vaak uitgesproken hoe 
dankbaar hij was tOt het laatste toe en 
daarom wilde hij het liefst op die plaats 
blijven, waar hij alle jaren met zijn 
vrouw en vier kinderen had doorge
bracht. 

Telkens hoopte hij dat God hem weer 
nieuwe krachten zou geven, want hij 
leefde graag en genoot van het leven. 

Hij was een goed mens voor allen die 
bij hem aanklopten. Zijn goedheid toonde 

hij ook op het werk, waar hij voor ve
len, vooral ook voor jonge mensen een 
vertrouwensman bleek te zijn. 

Hij geloofde in het leven en in de 
mensen. Daarom kon hij de verandering
en van de tijd goed verwerken. Hij stel
dt: zich soepel op en wist met de nodige 
humor een gezond evenwicht te bewaren. 

Zijn interesse ging uit naar alles wat 
mensen bezig kan houden. 

Hij had een bij?ondere aandacht voor 
de plaats van zijn kinderen in de maat
schappij en de vreugde van zijn klein
kinderen was ook :ûjn vreugde. 

Iedereen wist wat hij aan vader had, 
want vader was eerlijk en resoluut, een 
Twentenaar eigen. 

Zijn karakter en gelovig vertrouwen 
kwamen hem goed van pas bij het werk 
in de vakbond en de Credo-Pugno-be
weging. 

Een vader om trots op te zijn, zoals 
hij trots was op zijn kinderen. 

Wij hebben afscheid van hem geno
men op 24 december tijdens een Eucha
ristieviering in zijn parochiekerk. Zijn 
laatste gang was naar het crematorium 
in Ussclo. Wij vertrouwen dat de Heer 
van alle leven vader heeft opgenomen 
in Zijn heerlijkheid. 


