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sinds 2 februari 1989 
weduwe van Hendrikus Johannes ter Linde 

Ze werd geboren in Losser op 27 januari 191 O en 
kort daarna door het Doopsel in de Kerk van 
Jezus Christus opgenomen. Gesterkt door zijn 
sacrament van de zieken ging ze van ons heen 
in "Oldenhove" in Losser op 28 januari 1995. We 
hebben haar dankbaar herdacht tijdens de 
Uitvaartmis in de Mariakerk te Oldenzaal, waarna 
we haar lichaam in het graf bij vader hebben 
bijgezet op de begraafplaats aldaar op 1 februari. 

Ze groeide op in een gezin van 6 kinderen; toen 
haar moeder, nog vrij jong, overleed, heeft ze 
met veel inzet haar taak thuis overgenomen. 
Vanaf het trouwen met Hendrik ter Linde in 1938 
woonde ze in het landgoed Boerskotten, temid
den van de mooie natuur, waar ze genoot van de 
tuin en van de dieren in haar omgeving. 
Met veel toewijding zorgde ze voor haar gezin 
van 6 kinderen, aan wie ze de grote waarden van 
het leven en van het geloof doorgaf. Ze had graag 

haar kinderen, en later haar kleinkinderen, om 
zich heen; ze hield van de goede familieband. 
Vele jaren bekleedde ze een bestuursfunktie, 
zowel in Oldenzaal als landelijk, in de K.P .0. de 
Katholieke Plattelandsvrouwenorganisatie; ze kon 
heel goed van het woord. 
Tien jaar geleden begon het proces, waardoor 
haar gezichtsvermogen steeds verder achteruit 
ging; en na het overlijden van haar man in 1989 
werd ze steeds meer afhankelijk van anderen. 
Ze kreeg veel goede zorgen, vooral van Annie en 
Wim thuis, maar voelde zich ook gesteund in 
haar geloof en door haar sterke verbondenheid 
met de parochie. Via de kerkrad10 leefde ze met 
de vieringen in de kerk mee, terwijl ze de Heilige 
Communie thuis ontving via haar huisgenoten. 
Liefdevol verzorgd in het verpleeghuis, kreeg ze 
op haar verjaardag het sacrament van de 
ziekenzalving, om daags daarna in alle vrede te 
ontslapen. 

Mogen haar ogen opengaan 
voor het licht van God. 

We zijn en blijven u dankbaar voor uw medele
ven tijdens haar ziekteperiode en na haar overlij
den. 

Kinderen en kleinkinderen 


