
Wij blijven in liefde verbonden met 

Anneke ter Horst - Groothuijs 

weduwe van 
Bernard ter Horst 

Zij werd geboren op 4 april 191 O te Stad 
Delden. Zij is overleden op 8 maart 1998 in 
Sint Elisabeth te Delden, nadat zij was voor
zien van het Sacrament van de Zieken. De 

Uitvaart vond plaats in haar parochiekerk van 
de H. Blasius te Delden op 12 maart, waarna 

zij werd begraven op hel kerkhof 
van deze parochie. 

Onze Moeder en Oma leefde voor haar gezin. 
Altijd was zij bezig te zorgen voor Vader en 
voor ons. Hel heeft haar heel veel leed 
gedaan, dat zij drie kinderen heeft moeten mis
sen. Destemeer was zij er daarom op gesteld, 
dat wi1 in eenheid en in gezelligheid biJ elkaar 
kwamen. 
Het sterven van Vader op de Tweede Kerstdag 
van 19n was voor haar verschrlkkelijk. Zij kon 
moeilijk alleen zijn. Zij had mensen om zich 
heen nodig met wie zij kon praten. Daarom 
pakte zij vaak de fiets om tante Leida of tante 
Rieka op te zoeken of andere familie en ken
nissen. 

Moeder vond veel steun en rust in haar geloof. 
Bidden heeft zij veel gedaan. Op bedevaart 
naar Banneux, Kevelaar, Overdinkel en 
Lourdes paste preetes bij haar, want zij had 
een grote verering voor Maria. 
De Vossenbrink was alles voor haar. Tot het 
laatst toe heeft zij gezegd: "k Wil noar ·n Bnnk 
hen." Dit bleef zij zeggen, terwijl zij heel tevre
den en dankbaar was voor de verzorging, die 
zij in het verpleeghuis heeft mogen ontvangen. 
Zij voelde zich er goed op haar plaats, wat ook 
voor haar kinderen en kleinkinderen een steun 
was 
Nu mag ZIJ de vervulling vinden van haar 
geloof in het hemels Vaderhuis. Daar mag zij 
samenzijn met allen, die haar zo dierbaar 
waren. Wij bidden haar nu die vrede en rust 
toe, die deze aarde haar niet meer geven kon. 
Wij blijven dankbaar in ons hart. Haar liefde en 
haar zorg voor ons bewaren we in ons binnen
ste, ook al is zij gestorven. 

Heer onze God, schenk haar eeuwig leven, 
en het eeuwige licht verlichte haar. 

Schenk ons de vertroosting en de kracht 
om met elkaar dit verlies te verwerken. 

Voor Uw medeleven en belangstelling vóór en 
na het overlijden van onze dierbare moeder en 
oma zeggen wij U van harte dank. 

Kinderen en kleinkinderen Ier Horst 


