


In dankbare herinnering aan 

P,(isa6etfi Çeertruicfa :Maria 
ten rBrak_çJ{e(genkg,mp 

"PJs" 

Zij werd geboren in Oldenzaal op 13 december 1946. 
Ze groeide op in een harmonieus en groot gezin. Na 
de ULO opleiding heeft ze vele jaren gewerkt bij de 
firma Stork waar ze secretarieel werk heeft verricht. 

Op 25 augustus 1972 is Els met Gerard getrouwd. 
Na de geboorte van Ilse in 1975 is Els met haar werk 
bij Stork gestopt. In 1977 werd Maureen geboren. In 
het gezin was ze een zorgzame en bezorgde moeder 
voor Ilse en Maureen en niets was haar te veel. 

Els was een sociaal betrokken vrouw. In 1978 begon 
zij als vrijwilligster bij de Zonnebloem afd. Losser. 
Hier heeft zij in bijna 40 jaar tijd vele functies ver
vuld, waaronder voorzitster. Actief zijn en blijven 
was haar op het lijf geschreven. Zo hebben R.T.V. 
Losser-Oldenzaal, V.V.V. Losser, W.M.O. raad, Vrou
wenraad, Seniorenraad en Radio-T.V. Losser, dank
baar van haar diensten gebruik gemaakt. Het was 
vrijwilligerswerk waar Els veel plezier aan heeft be
leefd. Hiervoor is aan haar in 2009 de Koninklijke 
onderscheiding in de orde van Oranje Nassau uit
gereikt. Waar ze veel waarde aan hechtte was haar 
bijdrage op de Losserhof waar ze op de dinsdag- en 

woensdagmorgen het radiowerk verzorgde. Dit deed 
Els samen met en voor de cliënten van de Losserhof. 

Een grote belevenis was de geboorte van haar 
kleinkind Jinthe, die haar zeer veel vreugde heeft 
gebracht. Afgelopen juli kreeg Els te horen dat ze 
ongeneeslijk ziek was en moesten wij met dit on
voorstelbare bericht verder leven. De plannen die 
er nog waren werden onverwacht afgebroken. Vanaf 
dat moment hebben we veel waardevolle tijd samen 
met ons gezin doorgebracht. Ook hebben we op 25 
augustus, gezien de omstandigheden op bescheiden 
wijze, nog het 45-jarig huwelijk van Els en Gerard ge
vierd. Hier zijn we heel dankbaar voor. 

Op vrijdagavond 29 september is Els toch nog on
verwacht opgenomen in het ziekenhuis. Hier is ze op 
zaterdag 30 september in het bijzijn van haar man en 
kinderen vredig overleden. 

Els vergat nooit mensen te bedanken. Nu bedanken 
wij haar voor hetgeen wat zij voor ons heeft bete
kend en heeft gedaan. 

Voor uw medeleven en belangstelling die wij tijdens 
haar ziekte mochten ontvangen en uw aanwezigheid 
bij de afscheidsdienst zijn wij u erg dankbaar. 

Gerard ten Brake 
Ilse, Patrick en Jinthe 
Maureen en John 


