
In dankbare herinnering aan 

Johannes Albertus ter Brake 

echtgenoot van 
Maria Euphemia Geertruida Broekhuis 

Hij werd geboren op 28 september 1915 te 
Losser. Op 20 april 1990 is hij overleden te 
Oldenzaal. Biddend hebben wij op 24 april 
afscheid van hem genomen in de St. Plechel
musbasiliek te Oldenzaal en hem daarna 
begeleid naar het crematorium te Usselo. 

Wij zijn bedroefd omdat wij afscheid moeten 
nemen van een lieve man, vader en opa. Maar 
tegelijk hebben wij er vrede mee dat hij nu uit 
zijn lijden is verlost. Een langduriger ziekbed 
zou hij niet verdiend hebben. Hij heeft toch al 
genoeg moeten dragen. Want ziekte liep als een 
rode draad door zijn leven. Toch hoorde je hem 
daar nooit over klagen. Om ons te sparen 
verwerkte hij alles voor zichzelf in stilte. En het 
tekent zijn innerlijke vechtlust dat hij nooit bij 
de pakken neer is gaan zitten. Altijd weer wist 
hij overeind te krabbelen. 

Voor dat voorbeeld en voor alle liefde en zorg 
die hij aan ons heeft gegeven, zijn wij hem zeer 
dankbaar. 43 Huwelijksjaren roepen dan ook 

dierbare herinneringen op aan gedeeld lief en 
leed. Hij was bezorgd voor ons en heeft, voor 
zover ziekte dat toeliet, altijd hard voor ons 
gezin gewerkt. Ook de kleinkinderen, met wie 
hij graag plagend een grapje maakte, konden 
rekenen op zijn warme belangstelling. Zonder 
dat hij ons uitdrukkelijk zijn gevoelens liet zien 
-zo was hij niet- wisten wij dat hij van ons hield 
en trots op ons was. En dat was wederzijds. 

In de omgang met mensen kwam hij over als een 
aardige en vriendelijke man op wie je al tijd een 
beroep kon doen. Niet dat hij daarin op de voor
grond wilde staan. Integendeel, eenvoud en 
bescheidenheid sierden hem. 

Lieve man, vader en opa, wij zullen je erg 
missen. Maar in jouw manier van leven, jouw 
levensvoorbeeld, zullen wij de kracht vinden om 
samen verder te gaan. 
Bedankt voor alles. Rust in vrede. 

Voor uw blijken van medeleven en belangstel
ling tijdens de ziekte en na het overlijden van 
mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa, 
zeggen wij U hartelijk dank. 

mw. M. ter Brake-Broekhuis 
kinderen en kleinkinderen 


