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Ter dankbare herinnering 
aan 

Joannes Henrikus Wilhelmus 
te Braake 

echtgenoot van 
Catharina Hermina Maria Onland 

eerder van 
Maria Antonia Klein Gunnewiek 

,>' Hij werd geboren te Eibergen 24 juni 1914 
en is in de vrede van Christus overleden 
te Beltrum 4 april 1980. Hij werd begraven 
op het r.-k. kerkhof te Beltrum 9 april 1980. 

Een diepgelovig en getrouw mens is van 
ons heengegaan, altijd vol overgave aan 
God en de mensen. Hij was een hartelijk 
en eenvoudig man, die vanuit zijn chris
telijk geloof in dienstbaarheid veel goeds 
heeft mogen doen. 
Zonder veel ophef deed hij trouw zijn 
werk thuis en elders, zodat hij heeft waar 
gemaakt wat St. Paulus ons heeft geleerd: 
niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft 
voor zichzelf , we leven en sterven voor 
God onze Heer, aan Hem behoren wij toe. 
Hij had hart voor de medemensen, en 
daardoor wist hij de menselijke tegenslagen 
die ook hem niet bespaard zijn gebleven 
te overwinnen. 
Wij denken in dankbaarheid terug aan 
zijn zorg en goedheid voor ons, zijn steun 

en voorbeeld, aan zijn bidden en werken 
voor zijn gezin en de anderen die hem 
dierbaar waren. Voor de medemensen die 
hem op zijn levenspad ontmoetten was 
hij een goed mens door de manier waarop 
hij lief en leed wist te delen. 
Na lijden en kruis van zijn ziekte heeft 
hij op Goede Vrijdag zijn geest teruq
gegeven aan God, die de Heer is van 
leven en dood. Hij was klaar voor de 
grote stap en ondanks onze droefheid om 
dit afscheid bidden we: "Goede en ge
trouwe dienaar, ga binnen in de vreugde 
van de Heer", 
Mijn lieve vrouw en zoon, jullie dank ik 
bijzonder voor a lle liefde en zorg, want 
samen hebben we nog mooie jaren gehad. 
Ik wens je sterkte toe voor de toekomst. 
Mijn familie en kennissen dank ik voor 
alle goedheid. Bewaart mij in uw her
innering en gebed . 

Heer, geef hem de eeuwige rust. 

Wij willen U graag bedanken voor uw 
medeleven tijdens de ziekte en het over
lijden van mijn lieve man en mijn dierbare 
vader. 

C. H . M. te Braake-Onland 
Tonnie 


