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Ter dankbare herinnering aan 

JOHANNA CHRISTINA TER HOFTE 
echtgenote van 

Gerhardus Johannes Exterkate 

Zij werd geboren te Lonneker 21 oktober 
1926. Te vroeg overleed zij in "Zieken
zorg" te Enschede op 30 augustus 1971. 
Haar lichaam hebben wij te ruste gelegd 
op het kerkhof van de Petrus en Paulus
parochie te Goor op 2 september 1971. 

Smartelijk is dit heengaan van een lieve 
vrouw, zorgzame moeder en een graag 
geziene dochter en zuster. Zij stond altijd 
voor iedereen klaar en haar voortdurende 
zorg was het geluk van haar medemen
sen, haar man Johan en won Ludwig 
wel het meest. 
Dit werd heel duidelijk toen iedereen in 
de plaats tijdens haar tragisch ziekbed 
over haar sprak. 
Haar heengaan was een schok voor ons, 
want een levenslustig en vriendelijk mens 
heb je zo graag in je midden. 
Hier staan we weer ineens voor het mys
terie van lijden en dood, waar je als ge
lovig mens ook geen heil in kunt zien. 

Net zoals bij de mens Jezus van Nazareth, 
die op het kruis uitriep: ,,Mijn God, 
waarom hebt Gij mij verlaten?". 
T och gaat het leven verder en we zullen 
elkaar moeten helpen om het leven oo!, 
nu zinvol te blijven zien. 
Moge de levende Heer ons helpen te 
bidden: Verioochen niet het werk van 
uw handen, deze mens, die Gij hebt ge
maakt. Wij kunnen niet geloven, dat al
les wat zij voor ons heeft betekend, nu 
verloren is en voorbij. Maar wij verenigen 
ons met het geloof, waarin zij zelf aan U 
heeft vastgehouden, ten einde toe aan U, 
haar God en onze God, die voor ons leeft 
dit uur en alle dagen tot in eeuwigheid. 
Amen. 

DANKBETU I G I NG 

Hierbij betuigen wij u onze hartelijke 
dank voor uw blijk van medeleven na het 
overlijden van onze lieve vrouw en moe
der. 

G. J. Exterkate 
Ludwig 




