


In liefdevolle herinnering aan 

Josephina Maria ter Braak 

echtgenote van 
Wilhelmus Adelbertus ten Dam 

t 31 maart 1993 

Fiene is op 23 november 1.927 geboren in 
Beckum. Ze was de derde in een gezin met 

· vier dochters. Ze had, samen met haar 
ouders en zusters, een mooie jeugd. ·Na de 
landbouwhuishoudschool in Haaksbergen 
heeft ze hard gewerkt bij verschillende 
gezinnen. Het boerenwerk vond ze het 
mooist. 
Op haar 23-ste is ze getrouwd met Willem ten 
Dam. Ze gingen wonen in een boerderij naast 
haar ouders huis. Ze was een boerin in hart 
en nieren. En de droge worsten die ze maakte 
waren heel bijzonder. 
Tot haar 30-ste was ze veel ziek. Ze heeft een 
jaar gekuurd in het- sanatorium Dekkerswald 
bij Nijmegen en moest daar. in de buitenlucht 
slapen. Daarna ging het beter- . en werd ze 
sterker. Het heeft haar veel verdriet gedaan dat 
zij en Willem nooit kinderen hebben kunnen 
krijgen. Wel heeft ze het opgroeien van de 
kinderen van haar zuster Anne naast haar van 
dichtbij meebeleefd. 

Fiene was bij de tijd en zorgde ook dat ze bij 
bleef. De krant las ze grondig en altijd is ze 
geabonneerd gebleven op ~de Boerderij". Ze 
was gek op voetbal en paardensport. 
Fiene heeft het grootste deel van haar leven 
in Beckum gewoond en was bij de Beckumse 
gemeenschap betrokken. Ze hield van 
gezelligheid en had veel belangstelling voor 
het wel en wee van anderen. Toen het werk 
op de boerderij haar te veel werd, verhuisde 
ze naar 't lckert in Delden. Gelukkig woonden 
daar twee van haar zussen . Maar ze . bleef 
ook zoveel mogelijk contact houden met 
bekenden in Beckum en ze vond het heel fijn 
dat mensen haar in Delden bleven· bezoeken. 
De kerktelefoon was op het laatst niet alleen 
haar binding met de kerk, maar ook met de -
kerkgemeenschap. Ze luisterde naar de dienst 
in Delden, maar altijd ook naar de dienst in 
Beckum. 
"Wie hebt 't altied good had met mekaar", 
waren één van haar laatste woorden . Ze 
was heel gelovig en niet bang voor de dood. 
Op maandagmorgen 10 december 2007 is ze 
rustig ingeslapen. We zullen nog·vaak aan haar 
denken. 

We danken u voor uw aanwezigheid en 
medeleven naar haar overlijden . 


