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onze moeder en oma. 

Moeder is bijna 82 jaar geworden en heeft 
bijna altijd in goede gezondheid van haar 
leven op haar manier genoten. Ze was een 
sterke vrouw, een vrouw met een warm en 
oprecht hart en een grote steun voor 
iedereen. Ze begreep goed wat in mensen 
omging en in haar omgeving plaatsvond. 
Ze was groot in het verwerken van tegen
slagen en hield emoties vaak voor zichzelf. 
De gebeurtenissen van de laatste twee 
jaren moeten haar hebben aangegrepen, 
misschien vond ze haar afscheid wel op het 
juiste moment gekozen. Moeder is in vrede 
van ons heengegaan. Ze is op 8 februari 
geboren in Bornebroek. Na een strenge 
opvoeding op de boerderij van haar ouders 
trouwde ze in 1938 met Jo ter Huerne, 
stichtte met hem een gezin in de beginjaren 
van de oorlog. Zij zorgden voor een warm 
nest om in op te groeien. Moeder zorgde 

voor stabiliteit en evenwicht waarbij zij 
zichzelf met tact en inzicht op de 
achtergrond plaatste. Alles was in het 
belang van de anderen. Op 19 april 1966 
werden ze Opa en Oma en waren enorm 
trots. Er volgden nog 7 kleinkinderen in de 
jaren erna. In 197 4 moesten we door een 
ernstige ziekte afscheid nemen van Vader 
en begon Moeder op 59-jarige leeftijd aan 
een volgende fase in haar leven. Ze had 
een groot inlevingsvermogen en klaagde 
nooit. Ze was bijzonder barmhartig en 
enorm gesteld op haar kleinkinderen. 

Onze lieve Heer vond het verstandig haar 
op dit moment in zijn Rijk te halen en haar 
te laten genieten van alle rust. 
Toch zal ze altijd bij ons zijn. Zij heeft het 
meer dan verdiend. 

Je kinderen en kleinkinderen . 

Voor uw medeleven na het overlijden en de 
aanwezigheid bij de begrafenis van onze 
moeder en oma zeggen wij u hartelijk dank. 


