
"Indien wij met Ctuistus gestorven z,,n, 
geloven wij dat wij ook met hem zullen/even•. 

Dankbaar gedenken wij 

Mieke ter Denge 

(Rom.6:8) 

Zij werd geboren te Losser op 17 april 1933. 
Z1j werd door de doop opgenomen in de geloofs
gemeenschap van de H. Maria Geboortekerk met 

de doopnamen Wilhelmina Johanna Gerda. 
Zij overleed onverwacht, maar niet onvoorbereid, 

op 11 september 2000 in het ziekenhuis 
te Enschede. We hebben haar na een plechtige 
Eucharisticvicnng begraven op de parochiële 

begraJiplaats te Losser op 16 september. 

Mieke verzamelde als hobby heel veel bidprentjes. 
Wie had kunnen denken dat de hare nu dtl jaar nog 
en deze maand al, geschreven zou worden. Oe 
heup-opetatlll was 1mmers voorspoedig verlopen, al 
had ze er als een berg tegenop gezien. Ze was aan 
de belerende hand. Ze was alweer in de kapel en 
toen ineens ovetleed ze. Haar hart l1et haar in de 
steek. 
Met alle talenten,die zij niet alleen aanwezig wist in 
zichzelf, maar ook ten volle voor anderen durfde te 
gebru1kon, heeft zij haar leven lang veel mogen 
betekenen voor kerk en samenleving. Geboren op 
"Dorp 4", "Oe Klomp•, nu Oldenzaalsestraat, ver
trok zij alllCCI vroeg, vlak na de oorlog, UJt Twente. 
ze was acht jaar lang op de kostschool te SChiJildel 
en bereidde zich voor op haar levenstaak: het 
onderwijs. 
Zoj verzorgde M~r eigen moeder met grote liefde tot 

aan haar dood in 1964. Als onderwijzeres heeft ze 
veel kinderen 35 jaar lang. eerst in Enschede en 
later haar eigen Mariaschool van vroeger, te Losser. 
naar hun pubertijd en volwassenheod mogen bege
leiden. Ze deed dat op een voortreffeliJke manier. 
Ze hield van zang en muziek Ze schilderde graag, 
met name aquarellen. Haar brede belangstelling 
voor cultuur. gesch1edenos en folklore, maakte dat 
zij graag lange zinvolle reizen maakte naar alle con
tinenten. Op velerlei gebied gold ZoJ als deskundige. 
Zij sportte graag, vroeger was dat tenroossen en vol
leybal, nu vooral zwemmen. Ze speelde graag 
bridge en had mede daardoor vele sociale contac
ten. De tuin waar ze zo van hield was een juweeltje. 
Toch was zij introvert en uitte haar onnerlijke gevoe
lens niet gauw. De band met de familie. ook met d e 
jongere generaties, was warm en goed, met name 
de allerjongsten hadden een speciaal plekje on haar 
hart. 
Oe sociale rol die ZIJ on de kerk en samenleving 
speelde was groot. Ze was gezien. gekend en 
bemind. Onlangs was zij met haar zus nog in 
Lourdes. 
Ze was trouw in haar kerkgang, ook speciaal ver
bonden met Gerardus Majella te Overd1nkel. Met 
rouw en trouw ahijd van harte voor anderen mee
zingend, vertrouwen wij haar nu toe aan God en 
zingen voor haar hot Requ1em aetcrnam. Heer geel 
haar de eeuwige rust. 

Hierbij zeggen wij u dank, dat u aanwezig was en 
dat u ons, op welke WIJZe dan ook, heelt willen 
steunen met uw medeleven. 

Famil1e ter Oenge 


