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Ter herinnering aan 

GRADUS JOHANNES TER HORST 

echtgenoot van GEZIENA WILHELMINA OAMGRAVE 

Hij werd geboren 2 februan 1911 Ie Bornertlroek. Hij 
overleed 16 apnl 1992 te Deurningen. Op 21 apnl 
hebben wij hem te ruste gelegd op het paroch1êle kelkhof 
aldaar. 

Sterven doe je niet ineens, maar af 911 tie 9611 bBe~e. 
En alle beeOes die je stierf · ~ is weemd - maar die 
vergeet je, het is je dikwijls zelfs ontgaan; 
je zegt" Ik ben watmoe;maarop'nkeer, dan ben1eaan 
je laatste beelje toe .... 

Aan dit laatste beetje was ook onze geliefde man en 
vader gekomen, na een bewogen leven. Als kind heeft hij 
al vroeg zijn ouders verloren en moest daarom veel 
missen. Een leven van hard werken en veel onzekerheid 
stond hem te wachten. Met alle energie die in hem was 
heeft hij zich in moeilijke jaren vooruit gewer1<t; in het 
boerenbedrijf en bij de spoorwegen heeft hij jarenlang 
gewerkt om een bestaan en toekomst op te bouwen. Hij 

vond hierbij een grote steun in zijn vrouw en samen 
mochten zij veel vreugde vinden in hun gezin. Hun 
kinderen en kleinkinderen waren bij hen erg geliefd, er 
was een sterke familieband. Hij genoot van zijn hobbies; 
met name zijn groentetuin was zijn lust en leven, vooral 
toen hij zijn vaste werk moest opgeven door lichamelijke 
handicap en ongemak. 
Zo zunen wij ons deze man en vader blijven herinneren 
als een mens om van te houden, omdat h~ zelf zo'n warm 
han had voor zijn dierbare medemensen, bijzonder Zijn 
vrouw en kinderen. En vanuit ons geloof mogen wj erop 
vertrouwen dat hij nu helemaal thuis is bij God, waar 
geen ziekte en pijn hem meer kunnen raken. Zijn 
heengaan van ons was vrij plotseling en onverwach~ 
maar wij hopen, in deze dagen rond Pasen, dat het voor 
hem een opstaan moge zijn tot een nieuw en eeuwig 
gelukkig leven; dat wij eens weer samen mogen zijn in de 
volmaakte vrede van God, ons aJ:er Begin en Einde: Een 
leven zonder grenzen. 

Voor de blijken van belangstelling en medeleven, 
ondervonden tijdens de ziekte en na het overlijden van 
mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa zeggen wij 
u hartelijk dank. 

G.W. ter Horst-Oamgrave 
Kinderen en kleinkinderen 


