
Plotseling is van ons heengegaan 

Chris ter Laak 
sinds 18 maart 1964 gehuwd met 

lrene Wiggers 

Hij werd geboren te Oldenzaal op 31 juli 
1937. Onverwacht overleed hij thu1s aan de 
Molkenboerstraat te Oldenzaal op zondag 
21 maart 1999. 
We hebben hem herdacht tijdens de Uit
vaartmis in de Mariakerk te Oldenzaal en 
in de korte viering in het crematorium te 
Usselo op 25 maart. 

Hij groeide op in een gezin van 4 kinderen, 
waarin hem veel levenswaarden werden 
aangereikt. In de Drieëenheidskerk te Ol
denzaal trouwde hij met lrene; al 31 jaar 
woonden ze in de Molkenboerstraat, in 
Berghuizen, in de Mariaparochie. 
Hij had weinig contact met zijn medemen
sen, maar genoot van gezelligheid thuis, 
samen met lrene, met Nick en Juliëtte. Hij 
hield van de natuur, van de dieren in het 
vrije veld, en bij zich thuis; elke dag ging 

11j meer malen op pad met zijn onafschei
delijke hond Wh1sky. Hij kwam recht voor 
zijn mening uit. Wel 25 jaar heeft hij gewerkt 
bij Stork in de metaal; het kostte hem veel 
moeite, dat hij dit moest beëindigen en 
overging naar de Schakel in Oldenzaal. In 
augustus 1998 ging hij met de VUT, waar
door hij meer ruimte kreeg voor andere din
gen. Hij was een gelovig man, die trouw 
bleef aan het bidden thuis, maar met ver
anderingen, ook 1n het kerkelijk leven, mln
der goed overweg kon; hij praatte graag 
over vroeger. 
Op 21 maart heeft hij met zijn gezin heer
lijk gewandeld en genoten van de natuur; 
de lente vond hij het mooiste jaargetijde. 
Tijdens het samen voorbereiden van de 
maaltijd werd hij plotseling door de dood 
getroffen. Moge het voor hem lente wor
den in Gods Paradijs. 

We danken u voor uw medeleven in deze 
dagen van gemis en verdriet. 

lrene ter Laak-Wiggers 
Nick en Juliëtte 


