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JOZEF HUBERTUS (JOB) TERSTEEG 

Geboren op 29 maart 1913 te Rijnwaarden en 
door het H. Doopsel opgenomen in de gemeen
schap van de kerk. 
Gezalfd door het H. Sacrament der zieken over
leed hij op 10 december 1993 in het verpleeghuis 
"Elderhoeve" te Arnhem. 
Bij een plechtige Eucharistieviering in de pa
rochiekerk "Maria Onbevlekt Ontvangen" te He
teren hebben wij van hem afscheid genomen 
waarna wij hem te rusten hebben gelegd bij zijn 
zus Marie op het R.K. kerkhof aldaar op 14 
december d.a.v. 

Vele jaren leefde Job met zijn broer Theo en zijn 
zus Marie in een van de mooiste plekjes van 
Heteren. Tesamen leefden ze daar gelukkig totdat 
in 1981 Theo overleed. Dat was voor Job en Marie 
een harde slag, maar zij bleven bij elkaar totdat in 
1991 ook Marie van hem werd weggenomen. Nu 
wilde hij ook nog graag alleen in het ouderlijk huis 

blijven wonen, maar na een klein half jaar bleek 
dat onmogelijk. Zo werd hij tenslotte opgenomen 
in het verpleeghuis "Elderhoeve", waar hij liefde
vol verzorgd werd. 
Als een buitenmens viel het hem zwaar, want hij 
hield zo van de natuur en de tuin. Zo verzorgde hij 
in zijn jongere jaren de tuin van de pastorie en van 
de school. Je kon hem dan ook geen groter 
plezier doen dan samen met hem even door de 
tuin te wandelen en hem te prijzen voor zijn zorg. 
Job was een goed, eenvoudig mens meteen grote 
devotie tot Moeder Maria. Trouw iedere zondag 
op de fiets naar de kerk, waar hij dan een praatje 
kon maken met de een of ander. 

Nu wij afscheid van hem nemen, willen wij bidden 
in zijn geest: 
Mijn herder is de Heer; het zal mij nooit aan iets 
ontbreken. Hij brengt mij in oase van groen; daar 
strek ik mij uit aan de rand van het water, daar is 
het goed rusten. 

Job, leef nu gelukkig bij de Heer. 

Graag willen wij U onze hartelijke dank zeggen 
voor de blijken van medeleven welke wij mochten 
ontvangen na het heengaan van onze broer, 
zwager en oom. 

de familie 




