
Ter gedachtenis aan 

Johannes Fredericus Bramer 
weduwnaar van 

Maria Berendina Koopman. 

De heer Jan Bramer werd op 23 april 
1903 te Vriezenveen geboren en is op 
7 februari 1992 in het verpleeghuis 
Oldenhove te Losser overleden. 
Na een uitvaartviering in de Maria Ge
boortekerk aldaar, hebben we zijn li 
chaam op 11 februari te ruste gelegd 
op de R.K. begraafplaats te Denekamp . 

Vanaf 1984 woonde JanBramerin Los
ser. De laatste twee jaar werd hij ver
zorgd in het verpleeghuis Oldenh.:>Ve. 
Zijn gezondheid werd minder en in de 
nabijheid van zijn familie is hij in alle 
rust gestorven. 
In een gezamenlijke viering heeft hij 
enkele jaren geleden uit handen van 
bisschop Jan d3 Kok het sacrament 
der zieken ontvangen. Heel duidelijk 
heeft hij in dat teken Gods nabijheid 
ervaren. Rond zijn laatste ziekbed heb
ben we met zijn broer Anton en zijn 
zussen Jo en Lenie tot slot God mo
gen danken en hem mogen overgeven 
in Gods eeuwige zorg. 

We herinneren ons Jan Bramer als een 
man die een sterke familieband op prijs 
stelde. De zorg voor moeder en zijn 
zussen was in de oorlogsdagen heel 
sprekend. In het jaar na de oorlog 
trad hij in het huwedijk met Maria 
Koopman. Samen met haar bezocht hij 
graag de Salzburger Festspiele, wam 
liefde voor de muziek heeft hen altijd 
geboeid. Hij heeft deze liefde voor mu
ziek van huisuit meegekregen. In de 
voetsporen van vader en grootvader 
werd hij dirigent van het parochiekoor 
te Vriezenveen, Hengelo en later Al
melo. Na zijn pensionering bij metaal
fabriek Dikkers te Hengelo, verhuisde 
het echtpaar Bramer naar Almelo en 
Ootmarsum. 
Muziek was voor hem levensvreugde 
en in gregoriaans beleefde hij zijn ge· 
loof. Met het gezang ,.In paradisum" 
hebben we hem begeleid naar zijn 
laatste rustplaats. 

Voor uw blijk van zorg en belangstel
ling tijdens de ziekte en• bij het over
lijden van onze broer danken wij .•u 
van harte. 

Familie Bramer . 


