


In dankbare herinnering aan 

Gesina Johanna Josephina Holtkamp 

echtgenote van Bemardus Hendrikus ter Brake 

Zij werd geboren te Hengelo op 6 april 1924. Na voorzien te 
zijn van de Sacramenten der Zieken. overleed zij thuis op 
dinsdag 21 januari 1997 te Beumngen. Op zaterdag 25 Ja
nuari daaropvolgend hebben we, na de Eucharistieviering 1n 
de parochiekerk, haar lichaam te ruste gelegd op het kerk
hof te Beuningen. 

Miin vrouw, onze moeder en oma, zal in onze herinnering 
blijven voortleven als een hele lieve en zorgzame vrouw. Sa
men met haar man Bernard. met wie ze 35 jaar getrouwd ,1s 
geweest, zorgde ze op een voortreffelijke wi1ze voor haar 
kinderen en atlen die haar d1eroaar waren. Later kwamen 
daar ook de kleinkinderen Manon, Stan en Arjen bij. Ze na
men een grote plaats m haar hart in. Het is jammer dat ze 
nog zo jong z11n. waardoor ze zich in hun later leven nog 
maar weinig van haar kunnen herinneren. 
Moeder heeft veel voor ons betekend. En we hebben vele 
en goede herinneringen aan haar. Altijd was ze zorgend voor 
ons bezig. Steeds weer zichzelf wegcijferend. Jarenlang heeft 
ze gezorgd voor haar schoonouders. bij wie ze destijds in
woonde. Het huis stond a1t11d open voor familie, buren en 
bekenden. Altijd was ze vol belangstelling voor hun wel en 
wee en was ze intens begaan met hun zorgen en verdriet. 

Zij kon ook heel erg genieten van haar tuin, haar bloemen en 
planten. Ze was er veel mee bezig. Bij haar kwamen de meest 
verdOl'de en uitgebloeide planten weer tot leven. Ze kon dan 
ook l'lOeilijk een uitgebloeide plant weggooien. Moeder hield 
van het kleine, het eenvoudige. 
Toen ze te horen kreeg dat ze emst1g ziek was, betekende 
dat een grote schok voor haar. Aanvankelijk wist ze daar 
OOK niet goed raad mee. Ze had het moe1l1Jk met het fert, dat 
ze steeds minder voor ons kon doen. Steeds weer opmeuw 
verontschuldigde ze zich daarvoor. Ze wilde ons niet graag 
tot last zijn. Nu zij van ons is heengegaan, geloven we dat 
haar liefdevolle zorg voor ons niet voorbij 1s. Liefde 1s ster
ker dan de dood. We zullen haar niet vergeten. Steeos weer 
zullen we haar naam noemen en herinneringen aan haar bliJ
ven ophaien. Haar geloof, haar grote Godsvertrouwen en 
haar b11zondere liefde tot Maria zullen altijd in ooze gedach
ten bli1ven. Er is een einde gekomen aan een welbesteed 
levert Te vroeg voor ons begrip. Maar de vele goede henn
nenngen en het geloof dat zij bij God m de hemel met ons 
verbonden bliJft , zullen ons de kracht geven om in haar geest 
verder te leven. Moeder, rust in vrede en bedankt voor alles. 
Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand, bid voor ons. 

Voor uw medeleven en belangstelling tijdens de ziekte en 
na het overlijden van mijn lieve vrouw en onze zorgzame 
moeder en oma. willen we u hartelijk danken. 

B.H. ter Brake 
Kinderen en kleinkinderen 


