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Dankbaar gedenken wij onze moeder 

Johanna ter Beke - Damveld 

weduwe van 
Sernardus Marinus ter Beke 

Zij werd geboren te Borne 10 maart 1912 
Zij overleed te Hengelo (0 ) 26 februari 1999 

Na de plechtige uitvaartmis in de Sint lambertusbasiliek te 
Hengelo (0) hebben wij haar te ruste gelegd in het graf bij 
vader op het kerkhof aan de Deurningerstraat. 

We willen iedereen bedanken die de laatste jaren en de 
afgelopen tijd belangstelling heeft getoond voor haar. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen. 

Moeder was een sterke vrouw, zij gaf zich helemaal voor 
haar gezin. Tot de laatste dag was zij bezig met de huishou
ding en leefde met iedereen mee. 
Voorons was zij een echte moeder. Zij was een vriendelijke 
vrouw, die achter een glimlach veel verdriet wist te verber
gen. 
Menselijk leed bleef haar niet bespaard, want zij heeft al 
vroeg vader moeten missen en bleef alleen met ons achter. 
later toen onze Gerard door een noodlottig ongeval om het 
leven kwam, toonde zij een ijzersterke wil om verder te gaan 
en ondanks het grote verdriet toch van het leven te genieten. 
Zij genoot van de autotochtjes die zij met Rinus maakte naar 
het water, zoals zij dat altijd ze1. 
Maar ook van de weken samen met Rinus naarVIieland kon 
zij intens genieten. 
Blij was zij met de komst van haar klein- en achter
kleinkinderen, zij was een trotse oma en overgrootmoeder. 
De laatste jaren heeft zij door haar ziekte het wat rustiger aan 
moeten doen, wat haar heel erg moeilijk viel. 
Na een welbesteed leven is haar taak hier op aarde volbracht 
en is zij nu weer verenigd met vader en Gerard. 
Aan ons kinderen, klein- en achterkleinkinderen, blijft de 
troost, dat moeder, hoewel niet meer onder ons, ons toch 
nabij is. 

Moeder bedankt voor het leven aan ons gegeven. 


