
Een dankbare en blijvende herinnering aan 

Henriëtte Anna ter Huerne-Zwaanstra 
Hetty 

echtgenote van Jan ter Huerne 

• 21 juni 1954 t 25 maart 2001 

Op 21 juni 1954 werd zij in Assen geboren. 
In 1974 trouwde ze met Jan ter Hueme. Samen 

kregen ze twee kinderen, Emile en Sabrina. 
Mama overleed zondag 25 maart in huis 

omringd door haar dierbar~n. 

Nu we nog onverwacht afscheid moeten nemen 
van onze zorgzame vrouw, moeder en schoon· 
moeder, doen we dat met veel verdriet. Toch zijn 
we dankbaar dat zij in ons midden mocht zijn. 
Mama is opgegroeid in Dordrecht, maar ging op 
18-jarige leeftijd naar Enschede, daar waar ze 
op haar 20"" verjaardag trouwde. Al snel na het 
trouwen werden er twee kinderen geboren, waar 
ze zielsveel van hield en die ze in alles in hun 
verdere leven bleef volgen. 



Zo vond zij het prachtig dat Emile en Nardie, 
Sabrina en Dennis een relatie kregen. Mama 
was een moeder voor iedereen. Zo vond zij het 
ook prachtig bij haar oppaskinderen, waar zij 12 
jaar geleden met plezier aan begon. Zo reed 
mama op haar fiets door weer en wind naar haar 
oppaskinderen in Glanerbrug. 
Totdat er in juni 1999 borstkanker werd gecon
stateerd. Dat was een grote klap. Mama heeft 
zich er goed doorheen geslagen door positief te 
blijven denken. Een jaar lang mocht het helaas 
maar goed gaan. Begin dit jaar sloeg de kanker 
weer toe, alleen nu uitzaaiingen in de lever. Dit 
keer voor korte duur, want al met al heeft het 
maar 7 weken mogen duren. 
Mama was de laatste tijd erg moe geworden en 
zo leefde ze toe naar het afscheid. Haar 
lichamelijke krachten raakten op. We mogen 
dankbaar zijn dat haar verder lijden bespaard is 
gebleven. 

Hetty, mama, bedankt voor alles. 
Rust in vrede! 

We zijn dankbaar voor Uw medeleven, betoond 
na het overlijden van onze zorgzame vrouw, 
moeder en schoonmoeder. 

1112 

Jan 
Emile en Nardie 
Sabrina en Dennis 




