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SERNARDUS TER HORST 

Zij werd geboren op 1g juni 1907 te Saesveld en Is, 
voowen van het Secrement der z,eken. in de vrede 
van Christus overleden op 26 oktober 1990 te Lem
selo. Ne de H. Eucharistieviering op 30 oktober 1990 
m de paroch•ekerk van de H. Pleehelmus hebben we 
haar te ruste gelegd op ' t r .k . kerkhot te Roeaum Ov. 

Een d1epgelovlge en zeer zorgzame moeder en ome 
Is van one heengegaan. We ZIJn bedroefd, meer toch 
ook denkbaar dat we haar zo lang In ons mldden 
mochten hebben 
Heel haar teven stond In het teken van hard werken 
en zorgen voor haar gazon en de boerderij . Ze zag 
dit als haar grote levensopdracht en was daar ook 
heel gelukkig mee. Ze hield van de natuur en van 
alles wat daar in leeft, ven bloemen, planten en 
vogels. 
Ze had geen behoefte om u1t te gaan. Het llef1t bleef 
ze thuis wat werken In haar prachtige bloementuin 
dat was heer ontspanning en grote hobby 
Ze ontving liever bezoek dan op bezoek gaan, 
haar gastvrijheld was kenmerkend en ze was goed 
voor ledereen 
Een bezoek van heer 2 zussen, religieuze, stelde ze 
zeer op prijs. Lachend zei ze den wel eens: die 2 
b1dden ook voor mi) , want daar heb Ik niet zoveel 
tijd voor. Meer ook toen ze zelf niet meer naar de 
kerk kon gaan, herinnerde ze haar kinderen en klein· 
kinderen er nog ean ale het tijd was voor de kerk· 
dienst. Zo had ze haar geloof geleerd en beleefd 
en zo wilde ze het ook doorgeven. 

Ook de lasten van het leven zijn niet aan haar voorbiJ 
gegaan. Gedurende de oorlog was haar man lange 
t •jd ernstig z•ek. de kinderen waren toen nog klein 
Met veel toewijding en liefde heeft ze hem verzorgd. 
De dood van haar man m 1981 was een zware slag 
voor haar en toen daar In 1983 nog een zware ope
rahe b ijkwam, heeft ze veel ven haar krachten ver
loren en was ze vaak ziek. 
Het was een grote troost voor haar dat ze de helde 
en de zorgen O•e ze heel haar 'leven aan haar gez•n 
had gegeven. nu van he ar k•nderen mocht ontvangen 
en tot het e1nde toe thu•s heeft kunnen blijven. 
M •jn ieve kinderen en kleinkmderen, allen heel har
leiijk bedankt voor jullie liefde, zorg en bezoeken, 
vooral tijdens miJn ztek zijn. 
Een heel biJzondere dank aan lne en Herman en hun 
kinderen Christ•an, Wendy en Martljn voor at Jullie 
goede zorgen Ik was gelukkig en voelde me thuis 
In jullie gezin. 
BI!Jft n•et treuren om miJn heengaan, ik leef nu ge· 
lukklg bij de Heer. 
Bewaar de liefde onder elkaar want ziJ overleeft de 
dood. 

Voor uw meeleven tijdens de ziekte en overlijden ven 
onze lieve moeder en oma, zeggen wij U oprecht 
hartelijk denk. 

Kinderen en kleinkinderen 


