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Dankbare herinnenng aan 

JOHANNA BERENDINA ANTONIA 
TER BEKE 
weduwe van 

Johannes Joseph Platvoet 

Zij werd geboren te Ootmarsum op 7 februari 
1919 en overleed te Oldenzaal op 21 mei 1994, 
na te zijn voorzien van het Sacrament van de 
Ziekenzalving. Op donderdag 26 mei hebben 
we voor haar de gezongen uitvaartdienst ge
houden in de kerk van de H. Drieëenheid. 
Daarna volgde de crematie te Usselo. 

Het levenspad van moeder is niet over rozen 
gegaan. Al vanaf haar geboorte was zij min of 
meer lichamelijk gehandicapt. Daar heeft zij het 
vaak erg moeilijk mee gehad. Zij heeft ten 
gevolge daarvan vele operaties moeten onder
gaan. 
Dankzij haar wilskracht heeft zij toch nog veel 
werk kunnen verzetten, thuis voor haar gezin en 
samen met haar man ook buitenshuis. 
Zij was gelukkig getrouwd met Johan Platvoet. 
Het was dan ook voor haar als ook voor haar 
zoon en dochter een zware slag, toen deze 
hardwerkende mari plotseling kwam te overlij
den op 18 juni 1971, een maand vóór hun 25 
iariq huwelijksfeest. 

Haar handicap, de pijn in haar lichaam en de 
tegenslagen die zij moest ondervinden hebben 
een stempel gedrukt op haar karakter, ofschoon 
zij van nature zo'n flinke en geestelijk sterke 
vrouw was. Zij was wel eens zwaarmoedig en 
worstelde met de vraag naar het "waarom" van 
alles wat zij had moeten meemaken. Maar zij 
wist daar toch telkens weer bovenop te komen. 
Zij kon op feestjes van harte meevieren en ook 
met carnaval liet zij zich allerminst onbetuigd. 
Zij was gelovig en godsdienstig en had een 
grote liefde en verering voor Maria. Meerdere 
malen heeft zij een bedevaartgemaakt naar het 
Maria-oord Banneux. In de maand juni 1991 
werd zij opgenomen in het verzorgingshuis 'De 
Molenkamp'. Zij voelde zich daar heel goed 
thuis. Een maand geleden werd zij vanwege 
een hersenbloeding opgenomen in het zieken
huis. Sindsdien was spreken voor haar onmo
gelijk geworden. De dood kwam voor haar als 
een bevrijding. We bidden dat zij moge rusten in 
vrede. 

Voor uw meeleven na het overlijden van onze 
moeder en oma danken wij u hartelijk. 

Kinderen en kleinkinderen. 


