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Dank U voor alle goede vrienden, 
Dank U, o God voor al wat leeft. 



In dankbare herinnering aan 

HENRICUS JOHANNES MARIA 
TER BEEK 

echtgenoot van 

HERMANNA WILHELMINA 
THEODORA KUNNE 

Hij werd geboren 1n Enschede op 
15 mei 1921 en is op 26 juli 1982 op 

61 -jarige leeftijd geheel onverwacht 
overleden. na voorzien te zijn van het 
H. Oliesel. Op donderdag 29 juli d.o.v. 
hebben we hem na de uitvaartmis in 
de St.Josephkerk. uitgeleide gedaan 

naar het crematorium te Usselo. 

Vader. het is erg moeilijk zo onver
wacht afscheid van je te moeten ne
men. Je betekende heel veel voor ons. 
Je was een goede man voor moeder. 
een fijne vader en broer. 

Eigenlijk waren je werkzaamheden 
lang nog niet voltooid. Je was nog vol 
plannen en ideeën. want het ging je 
moeilijk af. niets te doen. 

Eén van de dingen die je erg graag 
deed was fotograferen en het liefst 
maakte je foto 's van de natuur en in 
de natuur. omdat zij het meest weer-

geeft van de echtheid en zuiverheid 
van het leven. 
Je was echt een natuurmens. 

Hoewel je niet meer mocht werken, 
knapte je thuis alles op. Op deze ma
nier nam je moeder en ons veel werk 
uit handen. Je zorgde dat alles altijd 
in orde was, want je hield van orde 
en regelmaat. 

Eenvoudig en onopvallend ging je 
door het leven. - We hadden een fijn 
gezin en met moeder heb je bijna 
29 jaar lang lief en leed gedeeld. 

Je genoot ervan als we samen met 
het hele gezin of met de familie bij el
kaar waren. 

Mede aan jou. vader, hebben we te 
danken dat we datgene geworden zijn 
wat we nu zijn. Ons geluk had je voor 
ogen en daar had je alles voor over. 
Je leven was gebaseerd op 'n eerlijk 
en oprecht geloof. zonder overdreven
heid. 

Jouw leven blijft in ons hart gegrift 
en moge God. die jou zo onverwacht 
uit het leven weggeroepen heeft. j~ nu 
opnemen in Zijn eeuwig Vaderhuis. 

Voor uw belangstelling en medeleven 
danken wij U hartelijk. 

de Familie. 


