
In dierbare herinnering aan 

GERHARDUS JOHANNES JOZEF TER BRAKE 

echtgenoot van 

GEZINA JOZEPHlNA FLOOTHUIS 

Hij werd geboren 5 maart 1914 te Beuningen. 
Gesterkt door de Sacramenten der zieken over
leed hij 28 mei 1977 te Denekamp. Zijn lichaam 
hebben wij 1 juni d.a.v. te ruste gelegd in het 
parochieel kerkhof aldaar, waar het de blijde 

Verrijzenis wacht. 

.Mogen Gods engelen U begeleiden naar het 
paradijs; mogen bij Uw aankomst daar de mar
telaren U opnemen en overbrengen naar de 
heilige stad van het hemelse Jeruzalem; en 
moogt ge daar de eeuwige rust genieten in vrede". 
Zo hebben wij in het volste vertrouwen ge
beden toen wij onze geliefde man en goede 
vader vergezelden bij zijn laatste gang naar de 
kerk, toen wij aan deze zijde van het graf van 
hem afscheid moesten nemen en hij verdween 
achter de horizon van ons aardse bestaan. 
Er is diepe droefheid in ons hart. Wij hadden 
hem zo graag nog bij ons gehouden en hij zelf 
zou zo graag bij ons, in zijn geliefde en vertrouw
de omgeving zijn gebleven. Dat was hem ook 
van harte gegund na een leven van hard werken 
en nauwgezette zorgen. Nog vóór hij van een 
welverdiende rust kon gaan genieten tastte een 
verradelijke ziekte hem aan: en ondanks alle 
menselijke kunnen en inspanning konden wij hem 
niet voor ons behouden. Toen hijzelf begreep 

dat het einde van zijn aardse leven in zicht was, 
kon hij zich in het volste vertrouwen aan God 
overgeven; bij wist dat ons menselijk leven bij 
de dood niet ophoudt, maar overgaat in de han
den van God onze Vader, van Wie wij eens uit
gingen en tot wie wiJ uiteindelijk terugkeren. 
De nimmer aflatende genade van de sacra
menten der zieken heeft hem de kracht en troost 
geschonken om achter de horizon en avond van 
menselijk leven het nieuwe licht van de eeuwige 
morgenstond te zien .• Uw wil geschiede, het is 
volbracht, in Uw handen beveel ik mijn geest", 
dat kon hij Jezus nazeggen en toen overgaan naar 
het Vaderhuis, waarheen Jezus ous is voorgegaan. 

Mijn lieve vrouw en kinderen, jullie weten hoe 
graag ik bij jullie was gebleven: maar God zal 
jullie ook de kracht geven om verder te leven 
en dit offer te brengen. Weest heel hartelijk be
dankt voor alle liefde en zorg die ik van jullie 
steeds mocht ondervinden . De goede God zal 
jullie er voor belonen. Bewaart de liefde en 
zorg voor elkaar. Ook mijn goede buren, aan wie 
ik zoveel te danken had, wil ik hartelijk danken. 
Eéns zullen wij allen elkaar weerzien in God. 
Moge dit jullie tot troost zijn en hoopvol uitzicht. 
Vaartwel. hartelijke dank voor alles tot een blij 
weerziens in ons aller Vaderhuis. 

Voor Uw deelneming zeggen wij U onze oprechte dank 

DENEKAMP, juni 1977 
Kampsrieweg 7 

FAMILIE TER BRAKE 


