


Als dankbare herinnering aan 

RUDOLF HENDRIK TER BEEK 

echtgenoot van Gezina Geertruida Krabbe. 

Hij werd geboren te Losser l 0 augustus 1908. 
Hij overleed in "De Stadsmaten" te Enschede 

21 juli 1986. 
Na een Eucharistieviering in de parochiekerk 

te Glanerbrug 24 juli 1986, hebben wij 
voorlopig afscheid van hem genomen. 

Goede God en Vader, het deed ons pijn dat 
wij afscheid moesten nemen van mijn lieve man, 
onze zorgzame vader en opa. 
Toch zijn wij U dankbaar, dat wij zo lang sa
men een goed leven mochten hebben. 
Vader was een arbeidzaam, rustig mens, die 
onopvallend maar stoer en trouw \Hrkte voor 
ons gezin. Hij had een solide levensopvatting 
en was daaraan trouw. Hij deed zelf wat hij ons 
voorhield. Hij liet zich niet gauw van zijn stuk 
brengen. 
Hij stond vaak en graag klaar voor iedereen. In 
zijn eigen domein, "het schuurtje" maakten 
zijn handen, wat zijn ogen zagen; voor ons ge
voel verrichtte hij daar kleine wonderen. 
Hij hield zielsveel van ons, zijn kinderen en 
kleinkinderen; in de huiselijke kring voelde hij 
zich gelukkig. Daarom was elke opname in het 
ziekenhuis een pijnlijk afscheid. 

Ondanks zijn veel en pijnlijke kwalen kwam er 
geen klacht over zijn lippen. Het ergste vond 
hij dat hij door zijn handicap niet meer kon 
knutselen voor ons. Ondanks alles bleef hij de 
blijde, hartelijke vriend van ons allen. 
Wij weten dat hij in st!lte veel pijn en verdriet 
heeft verwerkt. Zijn groot, mannelijk godsver
trouwen was hem in die tijd tot steun. 
Het Alfonsuskoor was zijn beste vriendenkring. 
Daar kon hij zijn dankbaarheid tot God onze 
Vader en zijn liefde tot Maria, de Moeder van 
Jezus Christus, van harte uitzingen. 

Goede God, wij danken U voor het rijke leven 
van mijn man, onze vader en grootvader; wij 
vragen U dat wij hem in zijn voorbeeld kunnen 
navolgen. 

Lieve vrouw, kinderen en kleinkinderen: heel 
veel dank voor jullie attent meeleven en liefde
volle zorg vooral in mijn ziekte. 

Heilige Maria, moeder van Jezus Christus, 
bid voor hem en voor ons allen. 

Voor de vele blijken van medeleven tijdens de 
ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, 
onze zorgzame vader en opa, betuigen wij U 
onze oprechte dank. 

G.G. ter Beek - Krabbe 
Kinderen en kleinkinderen. 


