


Wij blijven in liefde verbonden met 

Gerrit Rupert 
echtgenoot van Lucy ter Braak 

* 18 mei 1926 t 15 november 2001 

Hij is in Boekelo geboren en opgegroeid. Hij 
had er geen onbezorgde jeugd . Zijn · moeder 
overleed toen hij 5 was en zijn vader was niet 
in staat om veel warmte te geven. Op z'n 
20ste ging hij uit huis en kreeg werk bij het 
spoor in Zwolle. Met de ontmoeting met Lucy 
overkwam hem het beste tot dan toe. Na het 
trouwen gingen ze in Workum wonen, waar 
Marian werd geboren. Twee jaar later verhuis
den ze naar Lievelde. Daar werd Rien geboren. 
Daarna weer terug naar Twente, boven het 
station in Delden. 
Gerrit kon, samen met Lucy, zijn gezin wel de 
warmte en geborgenheid geven die hij zelf 
vroeger zo gemist had . Hij sprak het niet uit, 
maar was zeer betrokken en bezorgd. De plot
selinge dood van Rien heeft hem enorm aan
gegrepen, maar hij leed in sti lte en heeft er 
nooit over kunnen praten. 
Hij nam het leven serieus, maar mocht ook 
graag " 'n betje zeur'n " met anderen. 

Hij hield van sport, vooral van voetbal en 
schaatsen. Hij kluste en tuinierde veel en met 
geduld en toewijding . De consumptiemaat
schappij was aan hem niet besteed. Als zaken 
konden worden gerepareerd, repareerde hij 
ze. Wat hij maakte, is degelijk en kan een le
venlang mee. Planten kocht hij niet vaak, zelf 
zaaien en stekken was veel leuker. En wat hij 
kweekte, tierde zo welig dat familie en beken
den volop meedeelden. En daarbij dan graag 
even "zeuren" dat het bij hem zo voordelig 
was. 
Hij heeft veel genoegen beleefd aan het huise
lijke leven. Hij kaartte en rummikubde graag. 
Als hij met een grijns zei "gisteravond ook nog 
gekaart" had hij weer eens dik gewonnen. 
Gelukkig heeft hij de geboorte van Heleen en 
Anne nog meegemaakt. Hij werd opa en heeft 
anderhalf jaar intens van hen genoten. 
Op 25 november 2001 is hij heel plotseling, 
maar in alle rust overleden. Op 29 november is 
hij begraven op het RK-kerkhof in Delden. 

Bedankt voor wat je voor ons hebt betekent. 
In gedachten zullen we je altijd bij ons houden. 

Lucy, Marian, Herman, Heleen, Anne. 

Wij bedanken u hartelijk voor uw medeleven 
en belangstelling. 


