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Dankbaar gedenken we 

HERMANNUS ANTONIUS 
TER BEEK 

echtgenoot van 
ELISABETH GEAHAADA SPOOR, 

weduwnaar van Jansje Maria Bevers. 

Hij werd geboren te Enschede op 
23 januari 1912. - Hij overleed, nog 
gesterkt door de H.Ziekenzalving, 

geheel onverwacht te Winterswijk, op 
5 september 1990. 

We deden hem uitgeleide, na de 
Uitvaart In de St.Jozefkerk te 

Enschede op 10 september. 
We legden hem te ruste op de 

r.k. begraafplaats Gronausestraat. 

Vader had 'n sterk gevoel voor humor. 
We herinneren ons hoe hij met ons 
omging en ons meenam in zijn rijke 
fantasie. - Hij was 'n groot liefhebber 
van de natuur: vaak nam hij ons als 
kinderen dan ook mee. - Ook had hij 
veel jaren plezier in zijn vogels en 
duiven. 
Vader heeft altijd hard en met veel 
energie gewerkt, zowel thuis als op 
zijn .. werk." Tekenend voor hem was, 
de loyale vanzelfsprekendheid om als 
laatste, zelfs na zijn pensionering. 
de fabriek te bemannen. 

Hij kon niet stilzitten. niets was hem 
teveel. Met zijn kennis en organisatie
talent stond hij ons allen met raad en 
daad, op zijn eigen wijze, terzijde. 
In onze herinnering gepaard gaand 
met de nodige humor. 
Hij hechtte zeer aan de familieband. 
waarin zijn kleinkinderen een grote 
plaats innamen. 
Het overlijden van moeder In 1971 
bracht een grote leegte. 
In Betsie vond hij een lieve vrouw, 
met wie hij zijn laatste jaren fijn heeft 
doorgebracht. 
Enigszins rechtlijnig en gesloten, 
hechtend aan principes en tradities, 
was hij ook heel zorgzaam en 'n man 
van geloof en Kerk. 
Toen zijn gezondheid te wensen over
liet, heeft hij daar zeker zijn steun 
gevonden. 
Zo heeft hij zijn laatste reis gemaakt, 
geheel onverwacht, maar niet onvoor
bereid. Nu mag hij wonen in het grote 
Huis van de Vader. waar ruimte Is 
voor velen. 
We danken allen hartelijk die met ons 
hebben meegeleefd na het overlijden 
en de uitvaart van mijn lieve man, 
onze zorgzame vader, schoonvader 
en opa. 

E. G. ter Beek-Spoor 
Kinderen en kleinkinderen 


