


In dankbaarheid voor alles war hij voor 
ons deed gedenken wu: 

Herman Hendrik Jan Ter Keurs 
echtgenoot van 

Anna Gerrruida Bijen. 

Hij werd geboren op l > december 1907 re 
Weerselo en is overleden op 11 feb• uari 
1988 te Oldenzaal. 

Onze lieve mdn en vader is gestorven na 
een voor ons onverqetelijk leven. 
Zijn leven kenmerkte zich. door een bijzon
dere zorgzaamheid voor z11n vrouw en kin
deren. Waarbij zijn eigen verlangens op de 
tweede plaats kwamen, 
Van nature een harde en trouwe werker, 
zwoegde hij voor ons van vroeg tot laat. 
Hij zag het als een leven\Caak ervoor re 
1orgen. dat het ons aan niers ontbrak. 
Speciaal mama, van wie hij innig veel hield. 
omringde hij met zijn warme liefde. 
Door zijn evenwichrig en rustig karakter 
heerste er rhuis een sfeer, waarin je als 
kind fijn kon opqroeien. 
Zo herinneren wij ons o.a. de vele zondagse 
fiets· en wandeltochten. in de prachtige 
Twentse natuur. waarvan hij zo genoot en 
waarvan h!J ook in latere jaren bleef ge· 

nieten. door er wekelijks mer mama in de 
auto op uit te trekken. 
Gelukkig was het hun gegeven. afgelopen 
zomer temidden van kinderen en kleinkin
deren hun 50 jarig huwelijk te vieren. 
Niet lang daarna openbaarde zich toch nog 
vrij plotseling de ziekte die hem van ons 
weg nam 
De moed en gelatenheid waarmee hij zijn 
lijden aanvaardde heeft ons allen diep ge· 
rroffen. Het feit dat hij nier meer voor zijn 
vrouw zou kunnen zorgen maakte hem 
soms heel verdrietig. 
In deze moeilijke momenten \Onden ze 
steun bij elkaar en in hun gezamenlijk diep 
geloof in God. 
Nu is hij rustig heengegaan in het bijzijn 
van mama. die achter blijft in de overlui· 
ging. dat zijn welbestede aardse leven. 
overgegaan is in het Eeuwig Leven, in aan 
wezigheid van zijn Scheprer. 
Rust in Vrede l 

Voor de vele bl!jken van belangstellinq riidens de 
ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, onze 
zorgzame vader en opa, zeggen wij u hartelijk dank. 

Oldenzaa 1, februari 19 8 S 

A. G. Ter Keurs · Bijen 
Kinderen en kleinkinderen 


