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We houden haar in dankbare herinnering 

Johanna Maria ter Beek-Kroeze 

weduwe van Marinus Gerhardus ter Beek 

Zij werd geboren in Tubbergen op 8 oktober 
191 4. Tijdig gesterkt door het Sacrament van 
de Ziekenzalving, overleed zij in het ziekenhuis 
te Oldenzaal op 6 juni 1998. 
In het bijzijn van alle kinderen en kleinkinderen 
hebben we biddend van haar afscheid geno
men tijdens de Avondwake en Communieviering 
in de Mariahof te Oldenzaal op 10 juni, waarna 
we haar hebben begeleid naar het crematorium 
te Usselo op 11 juni. 

Vrij plotseling is aan haar leven hier op aarde 
een einde gekomen. Hoewel we dankbaar zijn. 
dat zij een hoge leeftijd mocht bereiken en dat 
zij geen lange lijdensweg heeft gehad, doet ons 
dit sterven veel pijn. 
Zij heeft immers veel voor ons betekend. Met 
dankbaarheid denken we terug aan haar leven, 
dat zo zorgzaam en liefdevol in dienst stond van 
haar man en van haar 5 kinderen. Zij was een 

lieve oma voor haar kleinkinderen. Moeder, oma 
trad nooit op de voorgrond; in alle bescheiden
heid en met weinig woorden voelde ze zich thuis 
in ons midden. Haar leven was zoals haar ster
ven: stille overgave. 
Na het overlijden van haar man werd het al 
spoedig duidelijk, dat zij niet zelfstandig kon 
blijven wonen; in goede harmonie werd toen 
besloten een plek te zoeken in de Mariahof, 
waar zij 9 jaar heeft gewoond, omringd door veel 
zorgzame mensen. Veel steun vond zij in haar 
geloof en in haar verbondenheid met de Kerk 
van Jezus. Moeder Maria. naar wie haar tweede 
naam zo duidelijk verwees, bleef haar tot voor
beeld en troost. 
Moge zij voor altijd vrede vinden in "de nieuwe 
hemel en de nieuwe aarde' . 

Door geloof en liefde 
blijven we met elkaar verbonden. 

Weest goed voor elkaar 
en bewaart mij in uw gebed en herinnering. 

Voor uw medeleven tijdens haar ziekteperiode 
en na het overlijden van onze lieve moeder en 
oma, zeggen wij u hartelijk dank. 

De kinderen en kleinkinderen 


