


In dankbare herinnering aan 

Hendrlcua Franclacus Johannes ter Brake 

echtgenoot van Johanna Klazina de Bruijn 
eerder weduwnaar van Anna Maria Mettinkhof 

Hij is geboren op 24 JUh 1907 te Oldenzaal en 
overleden te Rijssen op 27 februari 1996. De ge
zongen Uitvaart was op zaterdag 2 maart in de 
St. Dionysluskerk te Rijssen, waarna hij op het 

R.K. kerkhof aldaar te ruste is gelegd. 

Het was zijn broer Marinus die vader op het 
spoor van het kappersvak bracht, het werd z1jn 
lust en Zijn leven. Samen met zijn eerste vrouw 
zou hij een kapperszaak opzetten, maar deze 
droom werd wreed verstoord door haar overlij
den op jonge leeftijd, na de geboorte van hun 
eerste kind, Ans. 
Met de komst van mammie kwam er nieuw hcht 
in vaders leven. Samen gingen ze de toekomst 
tegemoet en zouden de kapperszaak in Goor tot 
grote bloei brengen. Niets was hem teveel voor 
de zaak en hij wist zijn enthousiasme ook over te 
dragen. Joke zou zelfs op menig kapperscon
cours in de prijzen vallen met haar modellen, 
waarvoor mammie dan weer de mooie cocktail
JUrken had gemaakt. 

Rita opende na haar huweliJk een kapperszaak 
in Rijssen en toen pappie en mammie na een ar
beidzaam leven op de Parkstede gingen wonen 
zou hij haar nog lange liJd met veel plez1er hel
pen. Ook voor portretschilderen en -tekenen 
kreeg hij nu meer ttJd, een hobby waar hij al ZIJn 
creativiteit in kwijt kon. 
Pappie was een man met w1e je gezelligheid kon 
beleven, maar daarnaast was hij vooral filoso
fisch ingesteld. HiJ dacht na over de dingen en 
mocht daar graag over praten. Een luisterend 
oor was aan hem dan ook wel besteed. Zo be
leefde hij in de herlst van zijn leven nog veel ge
noeglijke Jaren, mede door alle goede zorg van 
zijn vrouw en het verzorgend personeel van de 
Parkstede. 
Echt z1ek 1s papp1e niet geweest, al ging het de 
laatste tijd wel mtnder. ZtJn levenseinde kwam 
dan ook met onverwacht, al g.1ng het allemaal 
sneller dan gedacht. In vrede g1ng hij van ons 
heen. 

Voor uw belangstelling en medeleven rond het 
overlijden van mijn man, onze vader en opa wil
len wij u van harte bedanken. 

Familie ter Brake 


