
In vrede ruste 

CHRISTIANUS HERMANUS TER LAAI< 
weduwnaar van 

Berend i na Christina Maria ter Ellen. 

Hij werd geboren op 16 juli 1888 te 
Oldenzaal. - Zondagavond 23 augus
tus 1981 is hij toch nog onverwachts 

in de Heer overleden. 
Op woensdag 26 augustus we;d zijn 

l ichaam. na de Requiemmis in de 
St. Josephkerk te Enschede. op het 

r.k. kerkhof in Weerselo te ruste 
gelegd. 

Met dankbaarheid nemen wij afsche'd 
van onze goede vader en opa. die de 
leeftijd der zeer sterken heeft gehaald. 
Wij bewaren aan hem fijne herinnerin
gen. - Bijna 60 jaar getrouwd heeft 
hij l ief en leed met zijn vrouw gedeeld. 
Helemaal op elkaar ingesteld heeft va
der erg geleden toen moeder kwam te 
overl ijden. Zijn houvast was hij kwijt. 
Vader kon niet alleen blijven wonen 
en is toen bij zijn enige dochter inge
trokken. 
Zijn leven werd gekenmerkt door een 
grote liefde voor de natuur. Hij kon je 
de mooiste plekjes van Twente laten 

zien. - In zijn goede jaren trok hij met 
zijn kleinkinderen graag de natuur in; 
en liet hen zien hoe ri j k en mooi het 
Twentse landschap wel n:et was. Zijn 
speurzin kende geen grenzen. - Alle 
plekjes kende hij. Vooral het kwelsba
re in de natuur trok hem aan. 
Van beroep poli\ieagent vervuiC:e hij 

trouw zijn plicht en hield van orde en 
regeimaat. 
Het leven en heel de na1uur beleefde 
hij als een gave uit Gods hand. 
Zijn leven werd gedragen door 'n ro~s
vast, onverwoestbaar Godsvertrouwen. 
Op de leeftijd der zeer sterken nam hij 
onverwacht afscheid van dit leven. 
In zijn geest bidden wij: 

Mijn Herder is de Heer; het zal mij 
nooit aan iets ontbreken. Hij brengt 
mij in ·n oase van groen; daar sîrek 
ik mij uit aan de rand van het water 
daar is het goed rusten. 
Ik kom weer tot leven. dan trekken 
wij verder. vertrouwde wegen. Hij 
voor mij uit. Want God is zijn naam. 

Voor Uw medeleven zeggen wij U 
hartelijk dank. 

De familie . 

.. 


