
Dankbaar wollen wij mdachllg blijven 

JOHANNES STEPHANUS 
TER LAAK 

Hij werd geboren te Oldenzaal 5 december 
1906. Meer dan 40 jaren lang was hij in een 

intens-gelukkig huwelijk verbonden met 

Hermina Gerharda Prinsen 

Onverwacht. nog gesterkt door het Sacrament 
der 1.1eken, overleed hü na een zorgzaam en 
plichtsgetrouw leven te Hengelo (0) 3 februan 

1976. 
Diep bedroefd om zijn heengaan, maar ook 
dankhaar voor alles. wat hij voor ons heeft be
tekend, hebben we zijn lichaam te ruste gelegd 
op het R.K. Kerkhof te Hengelo (01 6 februan 

1976. w<lar het wacht oo de vernizents. 

In dt- hermncrmg van zijn e <:h tgenote 1...al hiJ 
blijven voc.Jrtle\'cn als een lie\·e. toegewiJde 
man, die altij(l voor haar klaar stond. tn de 
moeilijke jaren van haar 2'-iekte haar steeds 
nabij '"·as, bemoed1gde, troostte en rwd h<~~r 
meeleefde. een mem;., die voor 71Ch zelf wemlg 
vroeg, maar zijn vreugde zocht ton vond in het 
gelukkig maken van zijn vrouw eon kind Pren. 
~o ook zulJen zijn kmdcren aan hem bltj\·cn 
dcnkcn al~ een vader, die steeds blijmoedig 
was. goed-gehumeurd. altijd bez1g tm wcrkt.~am. 
ll·mand, du~ met hen int~ns meeleefde en mee· 
vot>lde. h('lang;.;tclhn~ en tijd voor hen had. 
steeds \·oor hen klaar stond ~n zo mt!t moeder 
de sfeer w1st te sc:heppen van een gcztn. waar 
tij zich al~ ktndcrcn thuis kon den voelen 

En hoe mtens-gelukktg was htj met zijn vter 
kl~inkmderen, van wie hij zoveel hield! Deze 
zullen m hun herinnering meedragen het beeld 
van een heve opa, die met zijn bemiimelijke 
goedheid hun kinderjaren verblijdde. En al de· 
genen. d1e hem in zijn werkzaam leven en in 
zijn funktie van nabij hebben gekend, zullen 
aan hem terugdenken als aan een beminnelijk 
mens, dte voor hen op~n stond, hen gaarne 
hielp en zich in de levenssituatie van zijn me
demensen kon inleven. 

Wij mogen V<'rtrouwen, dat God hem omwille 
,·an zijn werkzaam geloof heeft opgenomen in 
Zijn heerlijkheid en dat hij vanuit de hemel 
door zijn voorbeeld, dat hij naliet, en door 't 
goede, dat hij voor ons en zijn medemensen 
deed, voor ons een stimulans zal zijn, zijn spoor 
te volgen. In een liefde, die sterker is dan de 
dood, zullen wij met elkander \"erbonden blij
\'en 

Heer, geer hem de eeuwige rust. 
En het ceuwtg licht verlichte hem. 

Moge hij rusten in vrede. 

V oor uw medeleven, betoond na het overlijden 
van mijn lieve man en onze vader. zeggen wij u 
onze hartelijke dank. 

Hengelo. 6 februari 1976 
D<'nncnbosweg 102 


