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Een Dankbare Herinnering aan 

Gesiena Maria 

ter Brake-groote Beverborg 

Geboren in De Lu11c op 3 maart 1919 en 
ÜYerleden op 6 december 2005 in De Lutte. 

Geboren aan de Molenveld,,eg kwam 1e ah 
drie-jarig meisje bij haar oom en tante op de 
boerderij aan de Beuninger-.traat. Hier groeide 
te op als eigen lind van Hanna en Jens haar 
oom en tante. In 19.+5 trouwde 7e mel Herman 
ter Brake en samen kregen ze elf kinderen 
waaronder vier tweelingen. 
Een drukke hui~houding waar ook nog vaak 
plaats was voor de buurkinderen en de buur
man. Ze hield van gezelligheid en drukte om 
zich heen.De bloementuin was haar trots en 7e 
deed niets liever dan overal !>lekjes ruilen en 
weer poten. Ook de kippen was 7e altijd druk 
mee en een eitje at te tot de laatste dag toe heel 
smakelijk op. 

Naarmate ze ouder werd kwamen de onge
makken vooral de jeuk speelde een grote rol in 
haar leven. Toen vader overleed in 1996 wa~ 
dat een hele klap voor haar en haar ge1ondheid 
liet haar steeds meer in de steek. Het lopen 
werd steeds moeilijker en de eerste hulpmid
delen h'arnen in huis, met moeite accepteerde 
ze dat ze niet meer alles kon. Desondanks ge
noot te "an de bezoekjes van de linderen en 
kleinkinderen. 
Haar afscheidswoord was voor iedereen altijd 
Auf Wiedersehn. De laalSte jaren be1ocht 1e 
de dagop,·ang in Overdinkel waar te altijd erg 
van genoot. 1e vond het dan ook heel jammer 
dat Le vanwege haar steeds minder wordende 
gezondheid daar niet meer naar toe kon. 

We zijn dankbaar en blij dat te tot de laatste 
dag toe thuis kon blijven wat ook altijd haar 
wens was 

Rust zacht lieve moeder, oma en omi. 

Voor uw belangstelling en medeleven na het 
overlijden van onze moeder, oma en omi 
zeggen wij u allen oprecht dank. 

kinderen, klein- en achterkleinkinderen. 


