


In liefdevolle herinnering aan 

Elisabeth Susanna 
ter Beek-Morshuis 

* Losser, 6 februari 1919 
t Losser, 6 augustus 2013 

Op 6 februari 1919 is Lies geboren aan de Kerk
straat in Losser. Ze was de jongste in het gezin 
van 5 kinderen. 

Als meisje van 14 jaar werkte ze al in de textiel
fabriek in Gronau. Ze ging al vroeg in de ochtend 
op pad om geld te verdienen en kreeg van haar 
moeder de boodschap mee om wat te bidden 
onderweg. Ze werkte daar met veel plezier en 
zong vaak tijdens haar werk. Daarna werkte ze bij 
confectie Blom in Enschede, daar naaide ze 
mooie overhemden. 

Ruim 70 jaar geleden kwam ze haar grote liefde 
Rudolf tegen tijdens het schoonrijden op het ijs. 
Op 6 augustus 1946 zijn ze getrouwd. Ze hadden 
een gelukkig huwelijk en waren een hecht team. 
Samen kregen ze 5 kinderen, 1 zoon en 4 doch
ters. Ze was hier heel trots op, evenals op haar 
kleinkinderen en achterkleinkinderen. 

Hun huis stond altijd open voor iedereen. Ze 
hield van gezelligheid en maakte graag een 
praatje. Lies was creatief en bracht dil graag 
over op anderen. Ook was ze elke week in het 
zwembad te vinden samen met haar vriendinnen 
"de dolfijntjes". Ze had veel humor en nam geen 
blad voor de mond. Deze humor heeft ze tot op de 
laatste dag behouden. 

Ze zat graag in de auto en genoot hier volop van. 
Samen met Rudolf maakte ze meerdere keren 
met eigen auto vakantietripjes naar Oostenrijk en 
bereden ze zelfs bergpassen. Toen haar gezond
heid afnam, genoot ze nog van de kleine dingen 
die overbleven. 

Haar doorzettingsvermogen was uitzonderlijk te 
noemen. We zijn heel dankbaar dat ze tot het 
laatst op zo'n hoge leeftijd samen met haar man 
thuis heeft kunnen wonen. 

Bedankt voor uw belangstelling en medeleven. 
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