
BHAK~<ENS EN 

Dank U voor alle goede vrienden, 
Dank U, o God voor al wat leeft. 



t 
Dankbaar blijven wij gedenken 

GERRIT JAN ALBERTUS TER BEEK. 

echtgenoot van 
Anna Maria Setz. 

Hij werd geboren te Enschede op 
30 april1913. 

Gesterkt door 't Sakrament der zieken 
is hij overleden te Enschede 

op 10 juni 1985. 
Na de Uitvaartdienst op 14 juni d.o.v., 

in De Goede Herder-kerk vond de 
crematie plaats te Usselo. 

Gerrit ter Beek was 'n eenvoudig man. 
Hij ging tevreden door het leven en hij 
straalde tevredenheid uit. 
In zijn leven heeft hij hard gewerkt 
voor zijn vrouw en kinderen. 
Ja, zijn gezin was hem alles. 
Hij stimuleerde zijn kinderen, iets van 
hun leven te maken. En ook heeft hij 
steeds gebeden tot God, dat zij goed 
terecht zouden komen. Het deed hem 
goed, dat het hén goed ging. Hij was 

dol op zijn kleinkinderen: zij namen 
wel een heel grote plaats in, in zijn 
hart. 
Zijn grote hobby was alles wat groeit 
en leeft. Gods natuur. Wat kon Gerrit 
genieten van zijn vogels. van zijn tuin, 
vooral ook van wandelen, uren lang, al 
of niet samen met zijn vrouw. 
Nooit verveelde hij zich, altijd was hij 
bezig, ook al die jaren dat hij niet 
meer kon en mocht werken vanwege 
zijn gezondheid. Hij had het zo mooi 
en zo goed. samen met zijn vrouw. 
Alles wat hij deed gebeurde samen 
met haar .. 
Gerrit ter Beek was 'n oprecht chris-
ten, 'n man met een rotsvast geloof. 
Gesterkt door de zalving der zieken. 
enkele weken voor z'n overlijden. heeft 
hij manmoedig de strijd gestreden en 
is hij in vrede en overgave van ons 
heengegaan. 
Wij bidden. dat de Heer van leven en 
dood hem zal opnemen in het 
Vaderhuis. 
Moge hij voor altijd zijn, in de vrede 
van Christus. 

Voor uw belangstelling en meeleven 
danken wij U hartelijk. 

De familie. 


