
Oan.:baar gedenken w~ 

Mina Aleida Bolhaar 
weduwe van 

Gerhard M arlnus Anionlus ter Beek 

ZIJ werd geboren te Hengelo ov op 18 ju li 1906 
en overleed, gesterkt door de sakramenten der 
zieken. op 24 april 1985 Biddend hebben we 
afscheid van haar genomen on de H Hartkerk 

op 26 april d.o.v. en haar daarna te ruste 
gelegd op de r k begraafplaats 

te Hengelo ov 

Het leven van moeder en oma was geheel ge
richt op anderen. In alle eenvoud en beschei
denheld vervulde zij haar taak. met grote toe· 
wijding en zorg en een niet aflatende blijmoe
dogheod. AltoJd stond ze klaar en gastvrij stelde 
ze haar huos open voor anderen 
Toch ZOJn haa• oe harde kanten van het leven 
niet bespaard gebleven want 13 Jaar geleden 
stoerf haar man. met w1e ze 38 J&ar lang lief 
en leed had kunnen delen En ook het over· 
lijden van haar dochter Joke, drie Jaar geleden, 
liet diepe wonden na. Maar met een bewon
derenswaardige moed pikte zij de levensdraad 
weer op en nam voor een deel de zorg voor 
haar kleonzoon Martin op zoch. Helaas kwam 
hoeraan vriJ onverwacht een eonde, toen bij een 
beenbreuk bleek dat zoJ leed aan een onge
neesliJke Ziekte. Maar ook toen bleef ze in 
haar optornisme levensvreugde uotstralen. ZIJ 
hoopte nog weer naar haar huos te kunnen te
rugkeren. Doch met name de laatste maanden 

namen haar krachten af. En toen zij , een week 
geleden. haar eonde voelde naderen heeft ze 
hee bewust de sakramenten der zoeken on!· 
vangen om zoch voor te bereoden op de over
gang naar het eeuwoge Vaderhuis Want In doep 
geloof was zij er van overtuigd: sterven iS val · 
len in Gods hand 

Moge zoj rusten in vrede I 

Voor uw blijk van medeleven tijdens de ziekte 
en na het overiUden van onze lieve moeder en 
oma zeggen wij U onze oprechte dank 

Albert Schweotzerstraat 16 
Hengelo ov. 

Namens de familie 


