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Sinds 6 augustus 2013 weduwnaar van 
Lies ter Beek-Morshuis 

Op 10 oktober 1918 is Rudolf geboren te Losser. Hij 
was de zevende uit een gezin van acht kinderen. 
Met veertien jaar ging hij al in de leer als schilder 
bij zijn oudste broer, die een schildersbedrijf had. 
Zijn theorie volgde hij aan de Ambachtsschool. 
Toen hij het schildersvak goed beheerste ging 
hij in Enschede aan het werk. Hij was een 
vooruitstrevende man en ging enkele jaren later 
als schildersuitvoerder in Noordwijk aan Zee en 
Assen werken. Tot op hoge leeftijd heeft hij nog 
bij de kinderen geschilderd in huis, zodat alles er 
tot in de puntjes uitzag. 
Zijn vrouw Lies leerde hij zeventig jaar geleden 
kennen. Ze hadden beide dezelfde passie en dat 
was schoonrijden op de schaats op de "Smitkes 
Bleek" aan de Gildehauserweg. Op 6 augustus 
1946 zijn ze getrouwd . Ze hadden een gelukkig 
huwelijk en waren een hecht team . Samen kregen 
ze 5 kinderen, 1 zoon en 4 dochters. Rudolf was 
zeer geïnteresseerd in wat de kinderen , klein
en achterkleinkinderen bezig hield. Hij genoot 

hiervan en gaf hun dan ook graag advies waar 
nodig, maar ook zijn kritische mening. 
Met 52 jaar heeft Rudolf nog zijn rijbewijs 
behaald, hij was hier heel trots op. Het duurde 
dan ook niet lang of hij had een auto. Hij maakte 
samen met zijn vrouw Lies en de kinderen mooie 
vakanties naar Duitsland en Oostenrijk. Tot op 
hoge leeftijd maakte hij vele dagtripjes om samen 
te genieten van de natuur. Het was dan ook heel 
moeilijk voor hem om te accepteren, dat hij om 
gezondheidsredenen de auto niet meer kon 
besturen. 
Hij hield van gezelligheid en had een brede 
interesse. Daarom ging hij graag met iedereen 
een gesprek aan over politiek, wielrennen en 
voetbal. 
Rudolf heeft de laatste jaren veel voor zijn vrouw 
betekend en het verdriet was dan ook heel 
groot toen zijn vrouw in augustus jl. overleed. 
Ondanks zijn slechte gezondheid en het verlies 
van zijn vrouw, heeft hij toch nog weer de kracht 
gevonden om door te gaan. Tot zijn overlijden is hij 
zelfstandig blijven wonen aan de Kloppenstraat. 
Rudolf was een krachtige en sterke persoonlijkheid, 
waar we veel van hebben geleerd. We zijn 
dankbaar dat we hem zo lang in ons midden 
mochten hebben . 

Bedankt voor uw belangstelling en medeleven. 

Kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen 


