
Wilt in uw gebeden blijven gedenken 

Johannes Sernardus ter Oenge 

HiJ werd 1n Overdinkei geboren op 
31 mei 1901. In Losser sloot hij zijn 
kerkelijk huwelijk op 19 juni 194 7 met 

Clementine Lettmann. 
De laatste jaren ontving hij meerdere 
malen de z1ekensacramenten, maar hij 
wilde vooruit in het leven. Eindelijk 
stierf hij zeer rustig, zonder pijn, vol 
komen uitgeleefd, op 16 maart 1985 in 
Oldenhove te Losser. Hij werd begra
ven 20 maart 1985 op het kerkhof 
van de Maria Geboorteparochie te Los· 
ser, in het graf bij zijn voor hem on· 
vergetelijke vrouw, die reeds gestor· 
ven was op 21 februari 1979. 

Berend heeft in zijn leven veel ervaring 
opgedaan. Eerst ongehuwd thuis, later 
als gehuwde man op de boerderij en 
in de handel. Mensen benaderen en be· 
handelen is nog steeds een opvallende 
eigenschap. 
In de laatste jaren werden zijn krachten 
minder, maar als een natuurmens wan· 
delde hij graag om de boerderij of in 
de landerijen. Hij bekeek graag plant 
en dier. Hij was vriendelijk van nature 
en maakte graag een praatje, dat niet 

altijd van enige overdrijving vrij was. 
Maar het is toch bekend, dat duiven
melkers, vissers, jagers en handelslie· 
den hun Iatijn spreken. Om Twentse ge. 
dachten te ontcijferen, dat kan wel eens 
moeilijk zijn. 

Waartoe dient het, 
dat de mens weet, 
dat hij eens moet sterven ? 
Verlost is hij pas, 
als de Schepper zijn dood in leven 
verandert . .. 

Wie zal ons redden ? Wie is zonder 
schuld? Geen mens! ... Wel God. 
Temidden van onze droefheid wordt Hij 
de bron van onze vreugde. 

Voor uw blijken van belangstelling en 
medeleven, betoond na het overlijden 
van onze lieve vader, opa en zwager, 
zijn wij u zeer dankbaar. 

J. H. ter Denge 
E. ter Denge-Hekman 
Annemarie 
A. H. Bloemen- Lettmann 
M. Lettmann 


