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In liefdevolle herinnering aan 

Ida ter Denge - Burike 
sinds 25 april 2002 weduwe van 

Willem ter Denge 
"Klomp Willem" 

Zij werd op 11 mei 1929 geboren in Epe 
Duitsland en overleed op 14 maart 2011 te 
Enschede. 
Na de Uitvaartplechtigheid op 19 maart 
hebben we haar ter ruste gelegd bij pa op het 
R.K. kerkhof te Losser. 

Ma groeide op in een groot gezin in Epe, 
Duitsland. 
Op 22 juli 1959 trouwde zij met pa en gingen 
wonen aan de Oldenzaalsestraat "de Stroat" 
te Losser, waar ze hun hele verdere leven 
gewoond hebben. 
Het leven van ma stond in het teken van werken 
en zorg, altijd stond zij voor iedereen klaar. 
Met pa werkte ze op de boerderij, zij zorgde 

voor het huishouden, het vee en ook de moestuin 
lag er altijd strak bij. De hele dag kon je bij haar 
terecht voor een luisterend oor en een kop koffie. 
Samen met pa heeft ze nog vele reizen gemaakt, 
maar wel met een reisgezelschap, want ze hield 
heel erg van gezelligheid en had graag mensen 
om zich heen. 
Haar drie kleinkinderen waren haar grote trots, 
ze konden altijd bij haar terecht, niets was haar 
te veel, ze waren alles voor haar. 
In 2009 hebben we haar 80ste verjaardag 
gevierd met een feestje waar ze het middelpunt 
was van een middag vol gezelligheid. In oktober 
werd ze ziek en vanaf toen moest ze steeds weer 
inleveren. Dat vond ze heel erg moeilijk. 
De laatste weken waren zwaar, haar conditie 
ging steeds verder achteruit. Toch kwam haar 
overlijden nog onverwacht. 

Ma, je was een sterke, lieve en zorgzame 
moeder en oma. Bedankt voor alles, we zullen 

je heel erg missen. 

Voor het medeleven en uw aanwezigheid na 
haar overlijden zijn wij erg dankbaar. Uw steun 
deed ons erg goed. 

Gerda en Edwin 
Tim, Bas, Anne 




