
Een fijne en dankbare herinnering aan 

Antonia Johanna 
ter Beek - Snippert 

sinds 1995 weduwe van 
Hendrikus Johannes ter Beek 

Zij werd geboren op 10 oktober 1906 
in Losser. 

In de middag van 14 april 2003 
overleed zij op 96 jarige leeftijd. 

Op 19 april 2003 hebben we haar 
na de Uitvaartviering in de 

H. Maria Geboortekerk te Losser 
naar haar laatste rustplaats begeleid ~P het 

R.K. kerkhof aldaar. 

Op 13 jarige leeftijd ging ze werken in de 
spinnerij, waar ze het erg naar haar zin had. 
Enkele jaren later leerde ze vader kennen 
waarmee ze in 1929 in het huwelijk trad. ' 
Vader en moeder waren beiden actief in de 
schutterij. In 1929 werd moeder gekroond tot 
schutterskoningin, waar ze een ieder altijd aan 
bleef herinneren. 

Er werd 19 jaar later een tweeling geboren, 
waar ze zielsgelukkig mee waren. 
In 1966 verhuisde het gezin naar de 
Overdinkelsestraat, nu Smalmaatstraat. 
Na verloop van tijd zijn de dochters getrouwd 
en werden er 6 kleinkinderen geboren, waar 
alles voor moest wijken. Oma paste op, ging 
met ze op stap en alles kon en mocht. 
In november 1994 vierden vader en moeder 
hun 65 jarig huwelijksfeest in intieme familie
kring. Een half jaar later overleed vader. 
Ze wist na verloop van tijd de draad weer op 
te pakken, mede door de geboorte van haar 
2 achterkleinkinderen waar ze heel gelukkig 
mee was. Ze verhuisde 2,5 jaar geleden naar 
St. Maartens-Stede, waar ze graag vertoefde 
vooral op de meerzorg. 
Geestelijk en lichamelijk ging ze achteruit. 
Ondanks haar gezegende leeftijd is ze nog 
onverwachts van ons heengegaan. 
Wij zijn dankbaar voor haar leven en wat ze 
voor ons en voor veel mensen heeft betekend. 

Voor uw belangstelling en medeleven, 
ondervonden bij het overlijden van onze lieve 
moeder, oma en overgrootmoeder zeggen wij 
U hartelijk dank. 

Kinderen, klein-
en achterkleinkinderen 


