
Voor uw blijken van medeleven en belang
stelling bij het overlijden van mijn lieve man, 
onze lieve vader en opa, zeggen wij u onze 
hartelijke dank. 

Brakkenste•n 

J. M. ter Beek-Kroeze 
Kinderen en kleinkinderen 
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Ter dankbare herinnering aan 

MARINUS GERHARDUS TER BEEK 

echtgenoot van 
Johanna Maria Kroeze 

HIJ werd op 26 oktober 1908 geboren te Ol
denzaal. Na een moedig en dapper gedragen 
ziekte is hij , gesterkt door het H Sacrament 
der Zieken, op 7 mei 1989 overleden in het 
ziekenhuis te Oldenzaal. Biddend hebben wij 
op 10 mei afscheid van hem genomen in de 
H. Anionluskerk te Oldenzaal en hem daarna 
begeleid naar het crematorium te Usselo. 

Hoewel afscheid nemen in dit leven altijd met 
verdriet gepaard gaat. is er toch ook plaats 
voor dankbaarheid dat hij uit zijn lijden verlost 
is, want hij heeft de laatste tijd veel pijn ge
leden. Wat ons nu overblijft, zijn dankbare 
herinneringen. Zijn 8D-jarig leven heeft zich 
voor onze ogen afgespeeld als een leven rijk 
aan eenvoud, doorzettingsvermogen, geloof en 
goedheid. Hij was een lieve man, veder en 
opa. 49 Huwelijksjaren roepen dierbare her
inneringen op aan fijne en gezellige uren en 
dagen samen met ons gezin. 
Hij was geen man die graag op de voorgrond 
wilde treden; eenvoud sierde hem. In de om
gang met mensen liet hij zich kennen als een 
eerlijke man die rechtuit was in zijn mening. 
Hij kwam altijd stipt en op tijd zijn afspraken 
na en hij verwachtte dat ook van anderen. 

Hij was geen man die met alle winden mee
waaide: zoals hij het zelf in zijn hoofd had, 
zo moest het vaak ook gebeuren. Onder het 
motto "wat gebeuren moet, dat moet ge
beuren", heeft hij altijd hard gewerkt voor 
ons gezin. Maar naast het harde werken was 
er bij hem ook plaats voor de vreugde van 
het leven. Hij was een gezellige en humorrijke 
man die hield van een feestje of een familie
reünie. Maar het meest genoot hij van de 
muziek. De wijze waarop hij zich 60 jaar lang 
muzikaal en anderszins heeft ingezet voor de 
Koninklijke muziekvereniging "Semper Cres
cendo" spreekt nog steeds tot ons aller ver
beelding. Daarnaast besteedde hij ook altijd 
met plezier veel zorg aan het onderhoud van 
zijn tuintje. Het geloof had een duidelijke 
plaats in zijn leven. Hij stelde het zeer op 
prijs om de maandelijkse ziekencommunie 
te mogen ontvangen. In zijn geloof vond hij 
ook de kracht om zijn ziekte te dragen en 
zijn naderende dood te accepteren. Hij was 
er helemaal klaar voor. In vrede met zichzelf 
en met God Is hij van ons heengegaan. Hij 
heeft nu welverdiende eeuwige rust gevonden. 
Lieve man, vader en opa, u was een toonbeeld 
van liefde en goedheid voor ons. Moge uw 
goede voorbeeld en uw geloof ons altijd bij
blijven. En moge wij In uw manier van leven 
de kracht vinden om, in uw geest, samen 
verder te gaan. 

Bedankt voor alles. Rust in vrede. 


