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In dankbare herinnering aan 

ANTOON BRAND 

echtgenoot van 

José Monninkhoff 

Hij werd geboren op 22 november 
1932 te Oldenzaal en overleed daar op 
9 juni 1980, tiJdig gesterkt door het 
Sacrament van de Zieken. Vrijdag 13 
Juni hebben wij tijdens een Eucharistie· 
viering in de Plechelmusbaslliek af
scheid van hem genomen, waarna cre
matie te Usselo. 

Het is niet God, die de dood gemaakt 
heeft; Hij vindt geen vreugde in de on
dergang van de levenden. Hij heeft alles 
geschapen om te leven, zo tezen we in 
de Schrift. Wijsh. 1.13. 
Beste José, goed twintig jaar hebben 
wij samen gelukkig geleefd, Op 2 mei 
1960 hebben we voor Gods altaar el· 
kaar liefde en trouw beloofd. We waren 
gelukkig met elkaar. En nog gelukkiger 
waren we, toen ons huwelijk werd ge
zegend, waarnaar wij belden steeds 
hadden verlangd. Dankbaar voor dit ge
luk bleven we ons samen Inzetten voor 
ons gezin en voor de zaak en genoten 
we bliJ met ons drieën van de dingen 
van alle dag, 
Toen kwam de spelbreker in ons leven, 
mijn ziekte, waarvan geen herstel meer 

mogetiJk was. Even heb ik toen ge
vraagd: Waarom ? Ik ben nog zo jong. 
Graag had ik mijn taak nog afgerond 
en mijn tevenswerk meer bekroond 
gezien. Maar dit heeft niet mogen zijn, 
want Hij die mij ten leven riep, heeft 
anders beschikt. Naar Zijn roep zal Ik 
mij nu schikken. 
José en Stefan, dank voor alles aan 
goedheid en genegenheid mij steeds ge· 
geven, niet In het minst voor jullie vele 
goede zorgen in mijn ziekte aan mij 
besteed. 
Erkentelijk ben Ik mijn familieleden, 
buren en vrienden voor alle harteliJk
heid en medeleven van hen ondervon
den. God, wij kunnen de dood niet 
begrijpen. Alleen vanuit ons geloof mo
gen wij aannemen, dat dit te maken 
heeft met uw wijsheid, die wij niet 
kunnen doorgronden. God Vader in de 
hemel, neem Uw dienaar op in het 
eeuwig leven. 

Voor de vele blijken van medeleven 
betoond tijdens de z iekte en na het 
overlijden van mijn lieve man, miJn 
goede pappa betuigen wij U onze op
rechte dank. 

José Brand- Monninkhoff 
Stefan 

Oldenzaal, juni 1980 


