


Dankbaar gedenken we 

GRADA VAN OMMEN 
sinds 28 juli 1993 weduwe van 

HENDRIKUS JOHANNES BRAAMHAAR 

Grada werd geboren te Goor op 4 augustus 1922. Op 9 juni 1943 trouwde ze 
met Henk Braamhaar en kwam in de gemeente Wierden te wonen. Uit hun 
huwelijk werden tien kinderen geboren: vijf zoons en vijf dochters. Op 23 
maart 2005 is Grada toch nog vrij plotseling in het Twenteborgziekenhuis 
te Almelo overleden. Als teken van verbondenheid met Christus en zijn 
Kerk werd haar toen het Heilig Oliesel toegediend. Wij nemen op 29 maart 
afscheid van haar tijdens de uitvaartmis en leggen haar aansluitend te 
rusten op de gemeentelijke begraafplaats aan de Vriezenveenseweg bij haar 
geliefde man Henk. 

Grada moest er de laatste jaren mee leren leven dat haar levenslust meer 
wilde dan haar lichaam kon. Ze was altijd optimistisch en zag steeds licht 
in de duisternis. Zo hoopte ze het komend weekend - Pasen - nog weer het 
paasvuur te kunnen aansteken. Dat we zo onverwacht afscheid van haar 
moesten nemen had niemand verwacht. 

Ze kon intens genieten van de natuur: de vele tochten met haar man naar 
de polder en de Veluwe, een bezoek aan de Keuken hof en de bergwereld van 
Zuid-Duitsland. 

Ze vond het prachtig om elk jaar weer te luisteren naar de musical Jesus . 
Christ Superstar. In Verona (Italië) heeft ze genoten van de mooiste opera's 
van Verdi. 

Ze voelde zich rijk met haar gezin : haar kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen. Maar ook verdriet is haar niet bespaard gebleven. Ze 
moest afscheid nemen van haar man, twee kinderen en twee kleinkinderen. 
Het liep bij haar dierbaren niet altijd zoals ze wel zou wensen. Zo waren er 
zorgen die bleven steken, maar gelukkig werden er ook relaties hersteld. Zij 
was daarbij een heel flexibele moeder en oma, die als het ware in de huid 
kon kruipen van een kind of (achter)kleinkind: die zij kon begrijpen dat een 
ieder anders geaard is. En als het nodig was durfde ze haar mening best te 
uiten, ook op het gebied van het geloof. Haar grote geloof in God en Maria 
bracht haar twee keer in Lourdes, waar ze zich zeer gesterkt door voelde. 

Lieve moeder en oma : bedankt voor je liefdevolle zorg, je levenslust en 
moed. 
We zullen je missen, ook de hartelijke woorden die je steeds op alle kaarten 
en brieven aan ieder van ons schreef. Bedankt! 

Wierden , 23 maart 2005. 

Wij danken u hartelijk omdat u er was bij het afscheid van 
onze lieve moeder en oma. Het heeft ons goed gedaan. 


