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Ter dankbare herinnering aan 

Hendrik Antonius ter Braak 
echtgenoot van 

Hendrika Wilhelmina Johanna Knaap 

Hij werd geboren te Ambt Delden op 12 augus
tus 1902. Hij is op 23 jul i 1981 in het Gerardus 
Majella Z iekenhu is te Hengelo Ov in de Heer 
overleden. Na een gezongen Uitvaartdienst in 
de parochiekerk van de H. Biaslus te Delden 
op 28 jul i 1981 hebben wij van hem afsche id 

genomen in het Crematorium te Usselo. 

Hoewel zijn gezondheid de laatste jaren al 
heel wat te wensen overliet. Is hiJ voor ons 
gevoel toch nog heel plotsel ing overleden. Hij 
praatte nooit veel en zeker niet over zijn 
kwalen. Hij hield het l iever voor zich om an· 
deren er niet mee lastig te vallen . 
We hebben hem gekend als een goede man en 
als een zorgzame vader en opa. Meer dan 
52 jaar mocht hiJ getrouwd zijn. Samen met ziJn 
vrouw heeft hij zich ingezet voor zijn gezin om 
de kinderen datgene te geven wat belangrijk is 
voor het leven. Op zijn e igen manier bleef hij 
al tijd zichzel f. 
Hij was een sterke man. die uitblonk door werk· 
lust. Zijn werk was zijn hobby. Ook na zijn 
pens ionering bleef hij nog jaren werken. HIJ 
hielp graag een ander. een buurman of iemand 
anders die hulp nodig had. 
Toen hij dat niet meer kon. werd de wereld 
voor hem steeds kleiner. Hij trok zich terug en 
hij kwam bijna nergens meer. Zelfs het kaarten 
gaf hiJ op. Zo heeft hij toegeleefd naar zijn 
levenseinde. Door zijn geloof voelde hij zich 

altijd geborgen. HIJ stond met God voor ogen In 
het leven. Met Christus kon hij zeggen: Heer. 
in uw handen beveel ik mijn geest. 
Daarom mogen we geloven dat hiJ nu Is opge
nomen In de levende v reugde bij God. 
Hij ruste in V rede . 

Voor uw blijk van medeleven na het overlijden 
van mijn l ieve man en onze vader, groot- en 
overgrootvader zeggen wij U hartelijk dank 

H. W . J. ter Braak-Knaap 
Kinderen, k leinkinderen en 
achterkleinkind 

Stad Delden, jul i 1981 


