
In dankbare herinnering aan 

Geertruida Huberta Euphemia 
Hulsmeijer 

Echtgenote van 
Herman Frederikus Alphonsus ten Brake. 

Zij werd geboren 
op 31 december 1911 te Losser. 

Voorzien van de Sacramenten der Zieken 
is zij overleden op 2 februari 2001. 

Na de Uitvaartdienst in de parochiekerk 
van de H. Martinus op 6 februari, hebben wij 

haar begraven op de R.K. begraafplaats. 

Uit hun huwelijk, dat op 1 O juni 1937 werd 
gesloten, werden acht kinderen geboren die 
haar lust en leven waren. 
Ook verdriet bleef haar in 63 jaar huwelijk niet 
gespaard en moest zij afscheid nemen van 
een zoon en dochter, wat een grote omme
keer in haar leven heeft gebracht. 
Door haar rotsvast vertrouwen in het geloof 
en in het bijzonder in de H. Maria heeft ze 
kracht gevonden om dit leed nog enigszins te 
dragen. 
Toch wist ze zorg en plicht goed te combine
ren met de nodige ontspanning door gym, 
zwemmen en vele brei- en borduurwerken. 
Toen Herman met pensioen ging hebben ze 

samen veel ondernomen, zoals volksdansen 
en het maken van fietstochten in de wijde 
omgeving van Losser. 
Dit soort dingen wist zij te regelen en te sturen 
op haar eigen wijze. 
Haar laatste levens1aren zijn moeizaam verlo
pen. Door een herseninfarct bleef zij gehin
derd in haar spraakvermogen waardoor 
gesprekken moeizaam verliepen en ze 
opstandig werd. Per slot was een van haar 
kenmerken dat zij uitvoerig een gesprek kon 
voeren. Na drie jaar nog samengewoond te 
hebben in het verzorgingshuis werd ze, mede 
door de uitgebreide zorg die ze nodig had, 
opgenomen in het verpleeghuis. Hier werd ze 
door familie en verplegend personeel omringd 
en van de nodige zorg voorzien. 

Dat zij mag rusten in de eeuwige vrede. 

Voor Uw medeleven en belangstelling die wij 
mochten ontvangen zeggen wij U onze 
oprechte dank. 

H. ten Brake 
Kinderen en kleinkinderen. 

Stil en woordenloos keek zij uit haar ogen. 
Maria was het enige dat zij nog kon bewaar
den. 


