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Een dankbare herinnering aan 

GERRIT TER BEKE 
echtgenoot van MARIE BARTELINK 

HU werd op 1 september 1921 In Hengelo ov 
geboren. Na een afmattende maar dapper ge
streden strijd is hij, gesterkt door de sacramen
ten der zieken, op 5 september 1984 in het 
Roessingh te Enschede overleden. Op 10 sep
tember waren we In de 0. L. Vrouwekerk te 
Hengelo ov bijeen voor zijn afscheid. Daarna 

hebben we hem te rusten gelegd op het 
r . k. kerkhof te Hengelo ov. 

Een kruisweg, zo mogen we de laatste 2 jaren 
van zijn leven noemen. Geplaagd door onmacht, 
ademgebrek en pijn is hij de weg naar het 
einde gegaan. Dikwijls vond hij toen het leven 
een last voor zichzelf en voor de mensen op 
wier hulp hij aangewezen was. Toch wilde hij 
niet vluchten. Dapper strijdend is hij door nood 
en lijden heengegaan. Het was heel moeilijk 
voor hem om niets meer te kunnen doen, want 
hij was altijd bezig. Van waardeloos materiaal 
maakte hij, met eindeloos geduld, de prachtig
ste dingen. 
Bovenal echter was hij een zorgzame echtge
noot voor zijn vrouw, een goede vader voor z[jn 
kinderen en een lieve opa voor zijn kleinkinde
ren. Hij dacht alt[jd overal aan en was bijzonder 
attent voor hen. HIJ had altijd tijd voor gesprek
ken. De vakanties waren hoogtepunten voor 
hem. Onvermoeibaar kon hiJ dan wandelen met 
z[jn gezin, want hij hield van de natuur. Vooral 
zijn bos was hem dierbaar. Daar kwam hiJ tot 
rust als hij, wat stil in zichzelf gekeerd, met 
zichzelf bezig was. 

Door zelfstudie werd hij maatschappellik wer
ker. H[j deed zijn werk altijd met grote betrok
kenheid op de mensen. Altijd probeerde hij nog 
weer een weg te vinden om zijn medemensen te 
helpen en bij te staan. 
Het geloof had een vaste plaats In zijn leven. 
ook in zijn ziekte. Maar wel worstelde hij vaak 
met de vraag hoe God zoveel leed en pijn kon 
toelaten. Toch waren het 2 jaar waarin hij met 
z[jn vrouw en kinderen heel dicht verbonden 
was. Hij was dankbaar voor hun liefde en zorg. 
Ondanks alles waren het daarom goede jaren 
door de l iefde en onderlinge verbondenheid. 

Moge hij nu voor altijd bij God in vrede zijn. 

Lieve man, dank je wel voor alles! Lieve vader 
en opa, we vergeten je nooit. Denk ook aan 
ons. 

Voor uw meeleven tijdens de ziekte en na het 
heengaan van mijn lieve man en van onze zorg
zame vader en opa, danken we U van harte. 

M. L ter Beke-Bartelink 
Wilma en Jan 
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