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in dankbare herinnering aan 

JOHAN TER LAAK 

echtgenoot van 

MARIE GROENER 

Hij werd geboren 26 mei 1906 te Oldenzaal 
en hij overleed 28 november 1985 te Olden
zaal. Na de H. Eucharistieviering in de St. Ple
chelmus basil iek op 3 december d.o.v. werd 
zijn lichaam begraven op het kerkhof te 
Oldenzaal. 

"Niemand leeft voor zichzelf alleen, 
niemand sterft voor zichzelf alleen; 

wij leven en sterven voor God , onze Heer, 
aan Hem behoren wij toe". 

Plotseling is aan zijn leven hier een einde ge
komen . Zijn onverwacht sterven heeft ons 
pijnlijk getroffen. Ons verdriet wordt gedra
gen door grote dankbaarheid voor alles wat hij 
voor ons heeft gedaan en betekend. Hij heeft 

duidelijk voor óns geleefd, voor ons gewerkt 
en voor ons gezorgd. Dat deed hij helemaal, 
niet half, met zijn sterke geest in zijn sterk 
lichaam. Hij heeft moeten worstelen in zijn 
leven, met zijn handicap, zijn vragen en teleur
stellingen. Maar hij hield zich overeind en zijn 
kracht kwam juist in zijn zwakheid tot uiting. 
Hij was een eenvoudig mens, een man van ka
rakter en trouw, die nuchter en zakelijk de 
werkelijkheid onder ogen zag en misschien 
daardoor heeft afgemaakt waar anderen niet 
aàn zouden beginnen. Een blijk hiervan was 
de manier waarop hij de laatste drie jaren sa
men met zijn vrouw heeft doorgebracht: in 
liefde en trouw elkaar tot volkomen steun en 
aanvulling. Wij geloven dat nu zijn hoop in 
vervulling is gegaan en dat hij kan uitrusten 
van zijn moeiten en mag delen in die onuit
sprekelijke heerlijkheid bij God, waar hij ziet 
en hoort wat hij nog nooit heeft gezien en ge
hoord. Dat w ij daar in dat Licht elkaar mogen 
terugzien en voorgoed verenigd blijven. 

Voor de vele blijken van belangstelling en uw 
meeleven na het plotseling overlijden van mijn 
lieve man, onze zorgzame vader en opa, zeg
gen wij u onze harteli jke dank. 

Marie ter Laak-Groener 
kinderen en kleinkinderen. 


