
In dankbare hennnering aan 

Herman Gerardus Maria ten Brake 

Hij werd op 29 december 1939 
te Losser geboren. 

Op 21 april 2009 is hij in het Hospice Holos 
in Oldenzaal overleden. 

Tijdens de avondmis op 24 april 2009 hebben 
W1j zijn leven herdacht en afscheid van hem 

genomen. 
In familiekring zullen wij hem op 27 april 

begeleiden naar het crematorium in Usselo. 

Herman was de oudste in een gezin van 
8 kinderen. Vanaf zijn jeugdjaren was al 
duidelijk dat hij zijn leven grotendeels op 
eigen wijze indeelde. Hierdoor kwam hij vaak 
alleen te staan en zocht dan zijn afleiding en 
ontspanning in de muziek. 
Zijn grootste hobby was de fotografie en heeft 
in de tijd van de zwart/wit fotografie veel tijd 
besteed aan het ontwikkelen van foto's. 
De wijde omtrek van Losser werd per fiets 
verkent om het landschap maar vooral 
bloemen te fotograferen. Zijn belangstelling 
voor de historie van Losser kreeg een extra 
stimulans door zijn lidmaatschap van de 
Historische Kring Losser waar hij ook de 
nodige werkzaamheden voor verrichte. 

Zijn werkzaamheden in de volkstuin nam een 
zeer groot deel van zijn tijd in beslag. Hij heeft 
op een knappe wijze geleerd hoe hij moest 
omgaan met het zaaien, poten en oogsten 
van de vele soorten gewassen. Hier had hij 
ook zijn tuinvrienden waar de nodige 
wetenswaardigheden met elkaar werden 
uitgewisseld. 
B1j het kerkkoor voelde hij zich thuis. Helaas 
was het voor hem niet albjd even makkelijk 
om al zijn kennis met anderen te delen. 
Er waren ook bezigheden welke hem niet zo 
interesseerden en kregen hierdoor weinig 
aandacht. 
Toen kanker bij hem werd geconstateerd en 
genezing niet meer mogelijk was ging zijn 
conditie snel achteruit. Tot het laatst moest er 
nog een rondje worden gefietst en een bezoek 
aan zl!h tuin worden gebracht. 
Hij wilde zo lang mogelijk thuis blijven maar 
overeenkomstig zijn wens ging hij voor 
verzorging naar het Hosp1ce Holos in 
Oldenzaal waar hij de volgende dag in alle 
rust is overleden. 

Wij willen iedereen bedanken voor het 
medeleven en de belangstelling, zowel tijdens 
de ziekte als na het overlijden van Herman. 

Fam . ten Brake 


