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We bewaren een fijne herinnering aan 

JOHANNA TER LAAK· ROESTHUIS 

die 30 juni 1893 in Losser werd geboren. 

Ze trouwde met Fredrikus Alphonsus ter 
Laak en samen warenzij gelukkig. Er was een 
hechte band binnen het gezin ter Laak, dat 
tien kinderen telde. Groot was voor haar het 
verdriet, toen in 1965 haar man overleed; ook 
de dood van twee dochters en twee schoon
zoons deden haar erg veel pijn. Toch bleef ze 
ongebroken en haar levenslust en levenskunst 
was bewonderenswaardig. Vele jaren was zij 
het stralende middelpunt van haar kinderen 
en k leinkinderen, zeker ook als ze op haar 
verjaardag allemaal samen kwamen. Na de 
dood van haar man woonde ze vele jaren bij 
haar kinderen , die haar vol liefde opnamen, 
omdat zij zelf ook zo goed voor hen was. 
Toen de verzorging van haar op het einde van 
haar leven te zwaar werd, is ze opgenomen in 
het "Dokter P.C. Borsthuis". Daar werd ze 
liefderijk verzorgd, terwijl haar kinderen en 
k leinkinderen haar dagelijks bezochten en 
verzorgden . Ze was met alles tevreden en 
ondanks haar hoge leeftijd bleef ze meeleven 
met ieder die zij kende en had zij een warme 
belangstelling voor het wel en wee binnen 

haar familie en daar buiten. Deze vitaliteit 
bloot ze tot het einde van haar leven bewaren. 
Ongetwijfeld vond ze voor haar w ijze van 
leven de kracht in haar geloof. Niet alleen 
bezocht ze trouw de kerk en ging ze dikwijls 
op bedevaart naar Overdinkel, Banneux en 
Kevelaer, maar ook toen ze bed leger ig werd, 
zag je haar vaak de handen vouwen en het 
'Wees gegroet" bidden en het "Onze Vader". 
"Past good op!" waren de woorden. die zij 
vaak herhaalde, cnaar die zij ook zelf in 
praktij k heeft gebracht in haar leven. Op 19 
oktober 1983 is zij gestorven op 90-jarige 
leeftijd in het "Dokter P.C. Borsthu is" t e 
Hengelo. 1 n haar paroch iekerk van Q.L. 
Vrouw Tenhemelopneming te Oldenzaal heb
ben we afscheid van haar genomen en haar 
toevertrouwd in de handen van Maria om haar 
te brengen bij haar Zoon Jezus en onze liefde
volle en barmhartige Vader. Haar lichaam 
hebben we begraven op het kerkhof aan de 
Hengelosestraat in Oldenzaal. 

Moge zij rusten in de vrede van de Heer. 

Voor de vele blijken van belangstelling, onder
vonden tijdens de ziekte en bij het over! ijden 
van onze lieve moeder en oma, zeggen w ij u 
hierbij onze hartelijke dank. 

Kinderen klein-en achterkleink inderen. 


