


t 
In dankbare herinnering aan 

Herman Jozef ter Brake 

echtgenoot van 

Gesiena Maria groote Beverborg 

Pauselijk onderscheiden met de eremedaille 
Benemerenti. 

HiJ werd geboren op 5 maart 1917 te Beuningen en 
overleed thuis te De Lutte op 11 juli 1996. Na de 
Eucharistieviering bij zijn uitvaart in de 
Plechelmuskerk op 15 juli 1996 hebben we hem te 
ruste gelegd op het R.K. Kerkhof aldaar. 

In 1945 trouwde hij en verhu1sde van Beuningen 
naar De Lutte waar hij samen met zijn vrouw op de 
boerderij ging werken. Hun huwelijk werd rijk geze
gend met 11 kinderen en 29 kleinkinderen. 
Vorig jaar vierden ze nog hun 50-jarig huwelijks
feest. Zijn hele leven speelde zich af in zorgzaam
heid en liefde voor zijn gezin. Hij heeft zijn hele 
leven samen met moeder hard gewerkt op de boer
derij wat zijn lust en zijn leven was. Daarnaast zette 
hij zich ook nog in voor de gemeenschap. Zo was 

hij 48 jaar collectant en lid van caritas. Hij was voor 
zichzelf niet veeleisend en altijd in voor een grapje 
met iedereen. Vele kinderen werden door hem cilia 
genoemd. 
Hij had een gesloten karakter en liep niet met zijn 
gevoelens te koop. Hij was een heel gelovig mens, 
zo bezocht hij ongeveer 60 jaar de Gerarduspro
cessie in Overdinket De laatste zondag voor zijn 
overlijden vierde hij nog het Plechelmusfeest in onze 
parochiekerk. Het laatste jaar nam zijn gezondheid 
geleidelijk aan af, maar nimmer klaagde hij daar
over. Wel bleef hij steeds liever in zijn eigen ver
trouwde omgeving alwaar hij rustig is ingeslapen. 
Wij hopen dat hij nu bij zijn schoonzoon Hennie en 
kleindochter Antoinet zijn eeuwige rust heeft gevon
den. 

Lieve man, vader en opa bedankt voor je gezellig
heid en humor. 

Rust nu maar uit. 

ledereen die met ons meegeleefd heeft en ons tot 
steun is geweest na het overlijden van mijn lieve 
man, onze vader en opa willen we heel hartelijk 
bedanken. 

G.M. ter Brake-groote Beverborg 
Kinderen en kleinkinderen. 


