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Men is een gelukkig mens, 

als men voor een ander kan denken. 

En zelf het antwoord erop kan geven 
wat je het beste uitkomt. 

-Betsie-

In dankbare herinnering aan 

Lambertha Geertruida Klaaskate-ter Beek 

echtgenote van Benn1e Klaaskale en moeder van 
Rudy, Edwin en lngrid. 

Plotseling hebben we afscheid moeten nemen van 
haar op 13 juli 1997. 
Op 18 juli 1997 hebben we afscheid van haar geno
men tiJdens een plechtige u1tvaart in de St. Joseph
kerk te Enschede. 
Daarna hebben we haar begele1d naar haar laatste 
rustplaats op de Wester-begraafplaats te Enschede. 

Betsie Klaaskate-ter Beek is geboren op 7 februari 
1940 te Losser. 
In 1962 heeft zij Bennie leren kennen, met wie zij in 
1966 is getrouwd. 
Hun eerste zoon Rudy is in 1968 geboren. 
Edwin, hun tweede zoon werd in 1969 geboren. 
Maar hun gezin werd compleet met de geboorte van 
lngrid in 1971. 
Betsie zorgde vol helde voor haar man en kmderen, 

ze stond dag en nacht voor ze klaar. 
Betsie was ook een vrouw van weinig woorden, maar 
van daden. 
Veel heeft ze voor mensen betekend, ze bleef kalm 
en had een lulsterend oor. 
Betsie was tevreden met de kleine dingen van het 
leven, een bnefje, een bedankje, een woord. 
Zij kon uren genieten van een goed boek, fietsen deed 
ze ook graag samen met haar vnendinnen. 
Ook engelse les 1s ZIJ gaan volgen om de taal mees
ter te worden, omdat Rudy naar Canada was geemi
greerd. 
En elke week trouw koffie dnnken met de buurvrouw 
en haar andere vriendinnen. 
Het katholieke vrouwengilde had ook een grote plaats 
in haar leven. 
Betsie heeft jammer genoeg maar dne maanden van 
haar kleindochter Laura mogen genieten, ze was zo 
trots. 
Oppassen en wandelen heeft ze nog een dag voor 
haar overlijden met Laura gedaan. 
Op de dag van haar plotseling overlijden was ze een 
middagje uit met M1nie, maar wat een mooie dag zou 
zijn kreeg een droevig eind. 
Voor de nabestaanden zat altijd de vraag blijven 

Waarom. 

Voor Uw hartelijke medeleven zeggen wit U oprechte 
dank. 

Bennie, Rudy, Edwm en lngnd. 


