
Voor uw blijken van deelneming betoond na 

het overlijden van onze l ieve man, vader en 

opa, zeggen wij U onze oprechte dank. 

H. J. M. ter Braak-Geerdink 

kinderen en kleinkinderen 

Hengelo (0), april 1974 
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Gedenk in uw gebed 

Johannes Gerardus ter Braak 
echtgenoot van 

Hendrika Johanna Maria Geerdink 

Hij werd geboren te Ambt Delden 26 februari 
1899 en overleed p lotseling te Heerlen 7 april 

1974. De crematie vond plaats te Usselo 
10 april d.a.v . 

Al was er in ons een vermoeden gegroeid, dat 
de Ziekte van onze man, vader en opa erger 
was dan naar buiten bleek, er ging toch een 
schok door ons heen, toen het afscheid van 
hem zo plotseling en onverwacht kwam. Mense
lijke hulp mocht niet meer baten, wij stonden 
voor de grens van de dood. 
Als christenmensen zijn we wel bedroefd en 
verdrietig om deze slag. maar wij zijn niet 
zonder hoop en troost. Want wij weten, dat 
Christus heeft gezegd: ,.Wie in Mij gelooft, 
zal eeuwig leven hebben". Aan deze woorden 
hebben wij een houvast, nu wij moeten schei
den van een man, die ons l ief en dier'baar was, 
die zo goed voor ons gezorgd heeft en die zo 
gek was met zijn kinderen en Kleinkinderen, 
van een man die in al le eenvoud ook als 
drager, zijn plicht deed. rustig en tevreden. 
God hooft hem misschien een lange lijdensweg 
bespaard en daarvoor zijn we Hem dankbaar, 
ondanks onze droefheid. 
Mijn kinderen, weest de troost en de steun 
voor moeder, helpt haar om dit verlies te kun
nen dragen en vergeet het voorbeeld niet dat 
moeder en ik aan jul lie gegeven hebben. 

God wij danken U voor deze vader, die Gij 
ons gegeven hebt en wij vragen U. wilt hem 
belonen voor alles wat hij voor ons is geweest. 


