


Al hou je nog zoveel van het leven, 
Je hebt het niet in eigen hand; 

• ongevraagd moet je het verlaten 
en wij staan machteloos aan de kant. 

Dankbaar blijven we denken aan 

FIEN LEVINK 
echtgenote van Henk ter Braak 

Zij werd geboren te Lonneker 23 maart 1942. 
Door het Sakrament van de Doop werd ze 
opgenomen in de gemeenschap van Christus. Ze 
ontving het Sakrament van de Zieken en stierf 
op 5 april 1993 te Haaksbergen. 

Fien was een vrouw, die volop van het leven 
kon genieten. Over alles waar leven in zat, kon 
ze verwonderd zijn; de natuur, bloemen en 
dieren. Haar leven kunnen we dan ook in een 
paar woorden samenvatten: eerlijk, eenvoudig, 
hartelijk en anderen heel nabij. Ze was een open 
boek; je voelde je thuis en veilig bij haar. Ze had 
de ernst van een volwassene en bleef blij en 
ontvankelijk als een kind. 

Het meest mocht Henk dat ervaren. In de paar 
jaar van hun huwelijk was het leven heel intens; 
ze kenden veel verdriet. Vooral het plotselinge 
sterven van haar broer raakte haar diep. Henk 
kreeg een hart-infarkt en zelf werd ze getroffen 
door een ziekte, die haar lichaam verzwakte en 
uiteindelijk niet te genezen was. 

Maar Fien bleef altijd leven zien . Ze klaagde 
niet en ondanks de zware kuur en medicijnen 
bleef ze lachen en hopen. In die periode heeft ze 
veel in stilte gebeden. Met alle kracht die in haar 

was vocht ze tegen ziekte en sterven. Tot ze 
hoorde dat zelfs haar wil om te leven niet sterk 
genoeg was om de dood te keren . Soms tobben 
mensen tegen het leven aan tot het niet meer 
kan. Even voelde ze zich verslagen; haar geloof 
in het leven verdween. Maar heel snel vond ze 
zichzelf weer terug. Toen ze temidden van 
degenen, die haar het meest nabij waren, het 
Sakrament van de Zieken ontving, verscheen er 
door haar tranen heen weer een gl imlach op 
haar lippen. Ze was dankbaar voor de warme 
nabijheid van Henk en de goede zorg van 
moeder Ter Braak. 

Ten einde toe bleef ze het stralend middelpunt. 
Ze was blij met de goede band onder elkaar. 
Daarom ook zullen we haar zo missen. Het 
meest geldt dat voor Henk en haar zus Els, met 
wie ze 40 jaar in het ouderlijke huis woonde. 
Tegelijk weten we, dat Fien de laatste dagen 
verlangde naar de ontmoeting met vader en 
moeder, tante Sina en haar broer. We zijn ervan 
overtuigd, dat ze nu samen voorgoed Pasen 
vieren. In dat geloof hebben we op Witte 
Donderdag, 8 april , afscheid van haar genomen. 
Haar lichaam hebben we te ruste gelegd op het 
r.k. kerkhof " Het Waarveld " te Haaksbergen. 

Dat Fien mag leven in Gods vrede. 

Dank U wel, dat U aan ons 
gedacht hebt tijdens de ziekte 
en bij het overlijden van mijn 
allerliefste vrouw. 

Henk ter Braak. 


