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Hij werd geboren te Zenderen op 14 mei 1925. Hij 
stierf, gesterkt door het sacrament der zieken, in 
Zenderen op 18 januari 1998. Op 22 januari hebben we 
afscheid van hem genomen in zijn parochiekerk te 
Zenderen tijdens de gezongen requiemmis, waarna we 
zijn lichaam te rusten hebben gelegd op het parochiële 

kerkhof aldaar. 

Jo ter Brugge werd ernstig ziek opgenomen in het 
ziekenhuis. De artsen konden hem niet meer helpen. Ze 
hebben het hem heel eerlijk gezegd. Hij heeft het 
aangehoord en aanvaard. Met een bewonderenswaardi
ge eenvoud gaf hij commentaar op deze bewuste 
aanvaarding met zijn stereotype opmerking: Wat moet 
je anders. Hij had graag verder willen leven, maar toen 
dat menselijkerwijs gesproken niet meer moge! ijk was, 
heeft hij zelf voorgesteld om dan maar naar huis te gaan 
en daar in de vertrouwde omgeving te sterven. Waar 
zijn leven begon, is zijn leven geëindigd. 
Tussen het begin en het einde liggen 72 jaar. Hij heeft 

als gelovig christen er altijd het beste van proberen te 
maken. Ook gedurende de drie jaar dat hij met veel 
andere Nederlanders in Nederlands Oost Indië 
militaire dienstplicht vervulde. Hij was heel blij toen 
die tijd voorbij was. 
Ook al liet zijn gezondheid later te wensen over, hij was 
altijd bezig. Het schildersbedrijf, overgenomen van 
zijn vader, heeft hij zo lang mogelijk voortgezet. Toen 
hij daar vanwege zijn lichamelijke handicaps niet meer 
mee door kon gaan, bleef hij toch zo veel mogelijk 
actief en ontpopte zich als een zeer vindingrijke en 
artistieke hobbyist. Op de tentoonstellingen van 
"Zenderen Creatier• ontbrak hij nooit. Mooie 
kunstwerken o.a. van papier maché wist hij te 
verva~rdigen. En hij was een zeer bekwaam boekbin
der. 
Bijzonder veel hield hij van zijn vrouw en dochters. 
Dankbaar wist hij ze ook in de moeilijke dagen vóór en 
tijdens zijn sterven om zich heen. 
We zijn dankbaar voor het vele goede dat we van hem 
mochten ontvangen en vertrouwen hem toe aan zijn 
Heer en Schepper, in wie hij een rotsvast vertrouwen 
had. 

Voor uw meeleven tijdens de ziekte en na het overlijden 
van mijn lieve man en onze zorgzame vader zeggen we 
U heel hartelijk dank. 
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