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Ceder.k in uw gebPden 

Jos ten Brake 
zoonvan 

Hermanua ten Bral:e eon Ceellruida Hulsmel,ier . 
Verlooide van Amalia Belsho!. 

H•J werd geboren te Losser 27 augustus 1953. 
Door e .. n noodletlig ongeval suer! hiJ op 6 ok· 
tober 1973. N<i een Eucbanstievienng m de St. 
Martmu•kerk op woensdag 10 oktober bebb•n 
zt)n !amtlieleden zt)n hebaam ter ruste gele~o~d 
op het Katholt"k kerkhol in LossN, m ouwrik-

Laar v.-.J trouwAn op ChriSfU.$; belofta over 
Opstanding. 

Een merJS he eh ZIJD levenslot niet i:1 eJgen hand 
Het lev•m 11 een Codsgeschenlc mf!n kr~loJI bet. 
men geelt het terug. Menseli}i<erm;• bodden 
wtj Joa eer. heel andere toekomst toegedacht 
HtJ bad - zo dacbt~u WIJ - nog een heel leven 
voor ~tch . En we meenden· een lev-n temld· 
den van ons tuer. 
De H .. er van het leven hebft anders beschikt 
onverwacht nep Htj hPm op. Echter niet om 
het leven te beêmdt\1811 , maar om het voert te 
zetten m het V•derhuts. 
Hterin as d& H.,er Jetus ons voorgegaan In het 
h)den, in h"t st"rven, maar ook m de glone. 
Dar verlrouwer, WlJ a!s gelovige mensen. Ook 
wtJ mocu•n hjden, ook w1j moeten sterven; rnaar 
ook wij volgen hem to Zijn glorie. Daar Zt)n 
vele wonangen, daar ga Ik U een plaat• baret
den. 
Ouders, verlooide en famllieleden, dank voor 
uw goede zorgen en uw harteliJkheid aan mlJ 
~toond . Laten NI) elkaar cnt:noetPn m de H-er 
Ear.s hopen WIJ elkaar terug te zien in vreugde 
H .. er, geef Joa de vreugde van uw RtJk. ---

Druk· de L•nQ<!, Losser 

Voor uw blijken van deelnemmg bij het over
lijden van onze heve zoon, broer, zwager, 
oom en ve rloofde, en de laatste eer aan hem 
be weze n djn wij u zeer dankbaar . 

Familte ten Brak" 
A. Belahof, verloofde 


