
Ik zal iet sterven, 
maar leven. 

t Ps. 117 I 



Voor Uw oprechte belangstelling 

en medeleven bij het overlijden 

van onze lieve broer en zwager, 

zeggen wij U hartelijk dank. 

Fam. ter Bekke 

1 
L 

IN MEMORIAM 
Ten gevolge van een tragisch ongeval overleed op 

1 3 oktober 1969, na nog het Sakrament van de 

zieken ontvangen te hebben 

Wilhelmus Lambertus ter Bekke 
Hij werd op 2 april 1897 geboren te Zenderen. 

waar hij praktisch zijn gehele leven doorbracht. Op 

het parochiëel kerkhof aldaar werd zijn llchaarn op 

17 oktober d.a.v. ter aarde besteld. 

In alle opzichten een "self, made man" heeft de 
overledene, die steeds een werkzaam en diep -gods
dienstig mens was, zich In de loop van de jaren 
heel wat verdiensten voor de gemeenschap ver
worven . 

Zo was hij o .m. bijna een kwart eeuw kerkmeester 
lid en organist van het parochlëel kerkkoor vanaf 

zijn elfde jaar - lid van de Raad der Gemeente 
Borne - lid van de Provinciale Staten van Over 
ijssel - tweede voorzitter van de Kring Overijssel 
A.B.T.B - ruim 25 jaar lid van de Pachtkamer 
Kanton Almelo en gedurende de laatste jaren vice 
voorzitter van het waterschap "De Regge" . 

Hij was een man van weinig ophef, die velen In 
lastige, netelige kwesties een goede raad gaf en 
die, ondanks zijn bescheidenheid, telkens weer 
opviel door zijn helder Inzicht In de m oeilijke pro 
blematlek van deze tijd . 

Terecht werd hij dan ook door Z .H '. de Paus met 
de gouden medatlle Pro Ecclesla et Pontlflce en 
door H .M . de Koningin met het ridderschap In de 
Orde van Oranje Nassau onderscheiden. 

Zowe l In de parochiegemeenschap als In de kleine 
famlllekrlng Is met zijn heengaan een plaats open 
gevallen, die niet licht zal worden aangevuld 


