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In dankbare herinnering aan 

Koos ter Beke 
echtgenoot van Oiny ter Beka-Appels 

Hij werd op 30 december 1923 in Hengelo gebo· 
ren. Na een jaar ziek te zijn geweest. overleed hij 
op 30 juli 1994. 
Na de Uitvaart In de St. Lambertuskerk, hebben 
we hem op 3 augustus begraven op de R.K. 
Begraafplaats in Hengelo. 

Een rijk en bewogen leven is ten einde. Hij was een 
mens die niet leefde voor ziChzelf, maar voor zijn 
gezin. zijn familie en vrienden, zijn medemensen. 
Oeze sociale levenshouding heeft hij van huis uit 
meegekregen. Daaruit kun je ook zijn inzet verkla· 
ren voor allertel •nstellingen op kerkelijk en maat· 
schappelijk gebied. 
De crisisjaren en het verbliJf als dwangarbeider in 
Duitsland hebben een onuitwisbaar stempel op 
zijn leven gedrukt. Daar komt ook zijn belangstel
ling vandaan voor alles wat er in de wereld ge· 
beurde. Hij keek verder dan zijn eigen grenzen. 
Koos was secuur en plichtsgetrouw, had een 
ijzeren geheugen voor de kleinste details. Oe spo
ren van zijn vakmanschap zijn terug te vinden op 
school. waar htj jarenlang congiëtge was; op de 
Eikenborgh; bij mensen voor wie hij een klusje 
opknapte. 

In zijn jonge jaren was hij een verwoed sportman. 
Ook later bleef ZIJn belangstelling voor allerlei 
takken van sport. Op dit terrein wist hij met kenrlls 
van zaken mee te praten. In alle ernst of met 
humor. Want ook een vrolijke noot op zijn tijd wist 
hij heel goed te waarderen. 
Zijn laatste levensjaar was door lichamelijke klach· 
ten niet gemakkeliJk. Hij liet er niet veel van mer
ken, want hij wilde een ander niet tot last zijn. 
Het kompas waarop Koos in zijn leven voer, was 
zijn rotsvast geloof, zonder franje of fraaie woor· 
den. 
Je mag zijn leven vergelijken met dat van de mens 
uit het Evangelie, die zijn huis niet bouwde op los 
zand, maar op de rots. (Mt. 7, 24·29) Een mens 
ook. die de talenten die hem gegeven zijn, niet 
heeft begraven. Hij heeft ze gebruikt en erbij 
verdiend. (Mt. 25,14·30) Daarom mag je als gelo
vig mens erop vertrouwen dat God hem heeft 
ontvangen als een trouwe dienstknecht. 
Hij ruste in vrede. 

Voor uw belangstelling en medeleven, in welke 
vorm dan ook, willen wij U hartelijk danken. 

Diny ter Beka-Appels 
Kinderen en kiBtrikinderen 


