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Herinnering aan 

TOOS TER BEKKE 

3 november 1916 21 april 1997 

Op 80-jarige leeftijd is ze in het Dr. Borstverpleeg
huis van Hengelo, gesterkt door het sacrament der 
zieken, rustig van ons heengegaan. 
Op vrijdag 25 april 1997 is ze begraven op het 
parochiekerkhof van Zenderen, zoals ze dat 
nadrukkelijk tijdens haar leven kenbaar had 

gemaakt. 

Toos is in Zenderen geboren en opgegroeid. Ze 
woonde er graag. Ze hield van het eenvoudige 
leven buiten. Daar vond ze contact met de natuur, 
met de dieren, met haar kippen, haar honden. 
Daar hield ze op haar eigen eenvoudige wijze haar 
handeltje in kippeneieren in stand. Ze genoot 
ervan als de klanten bij haar kwamen om de 
eieren te kopen. Die werden contant betaald, want 
dan kon ze weer voer voor haar kippetjes kopen. 
Ze was de laatste ter Bekke die het ouderlijke huis 
aan de Bekkingvelderweg bewoonde. 
Ze heeft met plezier ervaren hoe een jong gezin 
in haar huis weer nieuw leven bracht. Ze voelde 
zich als een oma toen de kinderen geboren werden 
en opgroeiden . Ze heeft altijd veel van kinderen 
gehouden. Bij hen voelde zij zich thuis . Instinct-

matig voelde ze aan wat er in kinderen omgaat. 
Met kinderlijk geloof heeft ze zich in haar leven 
geschikt. Zij was een van die eenvoudigen. die God 
en bij Jezus een streepje voor hebben. We mogen 
daarbij denken aan de woorden van Jezus: "Wie 
het rijk Gods niet aanneemt als een kind, zal er 
zeker niet binnengaan." 
Daarom mogen we er op vertrouwen dat de 
poorten van het hemelse Rijk steeds verder open 
zijn gegaan voor Toos ter Bekke. 
Op de duur werd het leven van Toos aan de 
Bekkingvelderweg een zorg en zo werd ze in het 
verzorgingshuis 't Dijkhuis van Borne opgenomen 
en drie jaar lang liefdevol verzorgd. Ook daar kon 
men haar op de duur niet meer verzorging geven 
die ze nodig had . De overgang naar het verpleeg
huis in Hengelo was weer een stapje verder van 
huis. Ook daar is ze drie jaar lang met liefdevolle 
zorg omgeven geweest. Haar geestelijke vermogens 
werden langzaamaan heel klein, maar God heeft 
de kleinen lief. In haar kleinheid en bescheidenheid 
werd ze steeds meer gerijpt voor de overgang naar 
het nieuwe leven : Bij God, haar Vader en 
Schepper. 

Al degenen die tijdens haar leven en sterven goed 
geweest zijn voor Toos ter Bekke: hartelijk dank. 
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