


In dankbare herinnering aan 

Johan ter Brakc 

Weduwnaar van Truu\ \\'am1t:s. 

* 6 januari 1920 - ·~ 12 september 2006 

Wij hebben op 16 september 2006 af<ehcrd ,·an hem 
genomen in de parochiekt:rk \an dt: H H. Srmon en 
Judas te Lanrop. waarna ''e Lijn lichaam brJ ma te 
ruste hcbbèn gdcgd op het kerkhof aldaar. 

Pa is opgegroeid in een bocrengc7rn rn Tilligtt:. !lij 
werkte als boereni-necht en later. naa:.t het werk 
op de boerderij in Tilligtc. in loondrenst bij de 
Grontmij. Hij was één met dt: matuur. 
ln 1959 verhuisden ''e met het geón. inclusiefopa 
en oma. naar Breklenkamp waar wc onzt: intrt:k 
namen bij tante Si na, die door het plotselinge over
lijden van oom Gerard alleen was komen te staan 
en het werk op de boerderij niet alleen aan !.on. 
Toen pa 7ijn werk op de boerderij afbouwde, 
maakte hij de tuin en moestuin tot .zijn domein. 
Met genoegen deelde hij groenten en bloemen uit 
aan familie en bekenden 

Naast Lijn werk ht:t:H pa ook vele jaren een stet:ntjt: 
bijgedragen aan het sociaal-culturele gebeuren in 
de gemeenschap Lattrop-Breklenkamp. 7o was hij 
bestuurslid van de standsorganisatie van de ABTB. 
lid van het Oranjccomitc, het oudercomite, penning
meester en nadien \ oorLilter 'an de oudcrcn~oos 
Pa was iemand van werken en plichten ven uilen. 
llij hield \an trdditie en \\3!> een trOU\\ kerkganger. 
Pa heeft genoten ,·an de vele en goede jaren die hij 
samen met ma en ons mocht hebben. Samen met 
ma ging hij 1\\ eernaai op bedevaart naar Lourdes. 
'-.a het overlijden van ma heeft hij nog l\\CC keer 
een bezoek gebracht aan deze 'oor hen berden 70 

belangrijke plaats in hun le,·cn. 
De laatste jaren ging de gezondheid van pa steeds 
met IJeine stappen achteruit. totdat een aantal 
weken geleden bij hem een em~tige kwaal werd 
geconstateerd. Na een kortstondig 7ickbed, \\ aarbij 
hij tot op het laatst helder van geest bleef. heell hij 
omringd door ons allen, vredig afscheid genomen. 

Graag" illen \\ij u bedanken voor uw betrokkenheid 
en steun gedurende Lijn ziekte, en voor U\\ mede
leven na zijn overlijden. 

Familie ter Brake 


