
In dankbare herinnering aan 

Hermanus Frederikus Alphonsus 
ten Brake 

" Herman" 

Sinds 2 februari 2001 weduwnaar van 
Geertruida Huberta Euphemia Hulsmeijer. 

Geboren te Losser 15 mei 1910. 
Overleden te Losser 22 juli 2010. 

Tijdens de avondmis in de St. Martinuskerk 
op 26 juli hebben wij zijn leven herdacht 

en afscheid van hem genomen. 
In familiekring hebben wij hem 27 juli 

begraven op de R.K. begraafplaats. 

Ondanks dat het niet zijn eerste keus is geweest heeft 
hij grotendeels van zijn werkbare leven doorgebracht 
in de textielindustrie. Als penningmeester van de 
textielvakbond heeft hij zich meer dan 25 jaar ingezet 
voor deze organisatie en menig vakbondslid bijge
staan om een probleem op te lossen. 

Bij veel gezinnen in die tijd moest er spaarzaam wor
den omgegaan met de middelen wie men had. Mede 
door zijn handigheid werd er veel speelgoed zelf ge
maakt en konden wij al vroeg beschikken over een 
"trapauto". Van meerdere onderdelen werd weer 
een fiets gemaakt. Zo hebben wij hem gekend als 
iemand die altijd in zijn "schuurtje" bezig was. 

Het besturen van het gezin liet hij meer aan zijn 
vrouw over maar op tijd en plaats was een verma-

nend woord van hem doorslaggevend. In het alge
meen was hij een attent en sociaal persoon en in 
voor een grap. Dit voelden zijn kleinkinderen waar 
hij dol op was van nature al aan. Er werd met hun 
gespeeld en spelletjes gedaan maar vaak konden ze 
lange tijd in alle rust bij opa in de stoel blijven zitten. 
Het maken van speelgoed bleef hij ook doen voor zijn 
kleinkinderen. Zo is er menig toepasselijk stuk speel
goed gemaakt. Dit was ook zijn mooiste bezigheid. 
Maar, samen met zijn vrouw zijn er ook hele fiets
tochten gemaakt in de wijde omgeving van Losser en 
bleef er ook nog tijd over voor de volksdansgroep. 

Na een herseninfarct van zijn vrouw werd besloten 
dat een verzorgingstehuis beter was dan zelfstandig 
blijven wonen. Hier had hij de zorg voor zijn vrouw. 
In de kelder van St. Maartens-Stede had hij een 
" werkplaats" waar hij zijn hobby kon blijven uitoe
fenen . Hier werden vele poppenstoeltjes, ledikantjes 
en tafeltjes voor de medebewoners en verplegend 
personeel gemaakt. Dit heeft hij nog tot aan z'n 97e 
jaar kunnen doen. 

Mede door zijn optimisme, betrokkenheid en zijn 
kwinkslagen naar de medebewoners en verplegend 
personeel stond hij in St. Maartens-Stede bekend als 
een lief mannetje. " Ik ga voor de honderd", was een 
gebezigde uitspraak van hem. Hier heeft hij naar toe 
geleefd en van zijn honderdste verjaardag heeft hij 
genoten. Hierna nam zijn levenskracht snel af. 

Voor Uw medeleven en belangstelling die wij moch
ten ontvangen zeggen wij U onze oprechte dank. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen 


