
4 

Yf 
~ 

1'' 
t 

" ~ ~~~ 
"~''"'= 

'?. 



Een dankbare herinnering aan 

Elisabeth Bertha Maria ter Beek 

weduwevan 
Hermanus Johannes Schreur 

Zij werd geboren op 25 augustus 1915te 
Losser en is over1eden op 21 april 1997te 
Enschede. Na een afscheidsviering in de 

Verrijzenis Kerk te Enschede is ze op 25 april 
gecremeerd te Usselo. 

Nooit klagend, n09it vragend, maar dankbaar 
zijn voor alles wat ze mee mocht maken, zo is 
zij door het leven gegaan. 

Samen met haar man heeft ze een goed huwe· 
lijk gehad. Ze heeft hard gewerkt in haar leven, 
maar ze genoot vooral veel van de uitstapjes 
die ze samen ondernamen. Met bus en trein 
werd menig tochtje ondernomen. Gewoon er· 
gens koHiedrinken of iets eten, hiervan genoot 
ze intens. 

Na het over11jden van haar man, ging ze zelfs 
soms alleen, want reizen was haar lust en Ie· 
ven. Ook bezocht ze trouw wekelijks haar zoon 
Jan in Devenler. 

Haar zussen en broers waren haar zeer dier· 
baar. Ze bracht dan ook regelmatig een be· 
zoek aan Losser samen met haar zus Marietre. 
die bij haar in de buurt woonde. 

Ondanks haar ziekte bleef ze altijd vrolijk en 
optimistisch, ze hield er niet van om in de be· 
langstelling te staan en was anderen niet 
graag tot last. Toch keek ze altijd uit naar de 
gezinshulp Bea. Ze had dan iemand om mee 
te praten, ook over haar problemen. Ze waar· 
deerde dit zeer en had hier veel steun aan. 

Bij haar thuis was het altijd gezellig en knus. 
Ze genoot VélJ'I de onverwachte bezoekjes die 
ze kreeg, vooral van haar laatste ve~aardag 
heeft ze genoten. Er waren mensen die aan 
haar gedacht hadden. Dit vond ze prachtig. 
Haar woning was gezellig Ingericht en het inte· 
rieur was pas nog helemaal vernieuwd. 
Haar woorden waren: "Zolang ik leef kan ik er 
nog van genieten". Helaas heeft ze er nietlang 
plezier van mogen hebben. 

Rust In vrede 

Voor uw belangstelling en uw aanwezigheid bij 
haar uitvaart zijn wij u zeer dankbaar. 

Jan en verdere familie 


