


Groot was je inzet voor alles, 
moge deze verder leven in ons! 

Een dankbare en blijvende herinnering aan 

Irene ter Braak - Bruggeman, 

die op 18 juni 1943 in Almelo geboren werd. 
Ze was 23 jaar gehuwd met 

Bennie ter Braak. Op 5 juni 1996 overleed zij 
in het Medisch Spectrum Twente te 
Enschede, na het ontvangen van het 

Sakrament der Zieken. We hebben haar op 
8 juni, na de Uitvaartviering in de 

St. Martinuskerk te Losser, naar het 
crematorium te Usselo begeleid. 

Veel te vroeg moeten we afscheid nemen van 
1 rene. Zij zal in onze herinnering voortleven 
als een vrouw, als een moeder die altijd vol 
zorg en aandacht wilde zijn voor anderen. Al 
bleef ze zelf liever op de achtergrond, ze 
stond altijd klaar om te helpen. Zeer jong al 
verloor ze haar moeder, waardoor zij de zorg 
kreeg voor het grote gezin dat achterbleef. 
Ze hield van eenvoud en van eerlijkheid. Ze 
had een opgewekt en optimistisch karakter, 
ook al ging haar leven lang niet altijd over ro
zen. 

Samen met Bennie bouwde ze met hard wer
ken een gezin op, waar ze samen met René 
heel goede en gelukkige jaren beleefde. De 
laatste zeven jaren waren met name zeer ge
lukkig. 
Irene hield van bloemschikken en van hand
werken. En daarnaast hield ze ervan goede 
kontakten te onderhouden, met name met 
haar familie. 
Het is voor ons nog onbegrijpelijk dat een 
ernstige ziekte zo snel een einde maakte aan 
alle mooie plannen voor de toekomst. 
Ze bleef vechten tot het uiterste. Uiteindelijk 
heeft ze haar leven, vol overgave gelegd in 
de handen van haar Schepper. 
In liefde blijven we met elkaar verbonden. 
Moge zij nu leven bij God, in Zijn Vrede en 
Zijn Liefde. 
Irene, Ma, bedankt voor je goede zorgen. 
Rust in vrede! 

We zijn u dankbaar voor uw medeleven, be
toond tijdens de ziekte en na het overlijden 
van mijn lieve vrouw en mijn zorgzame moe
der. 

Bennie ter Braak 
René 


