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In ons gebed en in onze herinnering blijven we 

dankbaargedenken 

Hermanus Johannes Ter Duis 

" Brooks Herman " 

Hij werd geboren op 30 jun1 1918 te Noord
Deurningen. Gesterkt door het H. Sacrament 
der Zieken is hij na een kort z1ekbed overleden 
op 2 april in het MST te Enschede. 
Op 5 april hebben wij zijn lichaam na de 
Uitvaartmis te ruste gelegd op het parochiêle 
kerkhof te Noord-Deurn1ngen. 

Herman groeide op in een gezin met twee 
broers en een zus op de boerderij te Noord
Deurningen. 
Op vrij jonge leeftijd heeft hij zijn ouders verlo
ren wat hem zeer heeft geraakt. Samen met zijn 
broers en zus heeft hij de boerderij voortgezet, 
in een zeer moeilijke tijd. 
Nadat zijn oudere broer Johan in 1957 voor 
behandeling van TBC ruim twee jaar in een 

sanatorium moest verblijven. voelde hij zich 
geroepen om samen met zijn schoonzus de 
boerderij voort te zetten. 
Zijn inzet was hierbij groot. Op hoge leeftijd 
hielp hij nog steeds mee op de boerderij wat 
eigenlijk ook zijn enige hobby was. 
Het viel hem dan ook zwaar dat hij niet meer 
mee kon helpen. 
Wat wel overbleef waren ZIJn buurtbezoekJeS 
met de auto. Dit gaf hem nog de nodige afleiding 
Het laatste jaar kreeg hij van ZIJn hulsgenoten 
en de wijkverpleging die zorg die hiJ nodig had . 
Een maand geleden moest hij worden opgeno
men in het ziekenhuis, omdat h1j veel piJn had 
aan zijn been. 
Na twee weken onderzoek volgde er een vaat
operatie, die voor hem zeer zwaar was. 
Hierna namen zijn krachten steeds verder af, en 
overleed hij op 2 april 2003. 

Hij mag nu delen in Gods heerlijkheid. 
Wij blijven aan elkaar denken. 

Moge hij rusten in vrede. 

Hartelijk dank voor uw aandacht en medeleven 
voor Herman. 
Het sterkt ons in deze dagen van afscheid en 
verdriet. 
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Noord-Deurmngen, april 2003 

Fam. Ter Duis 


