


t 
Ter gedachtenis aan 

ANTONIA MARIA HOFTE 
weduwe van 

HERMAN TER BEKKE 

Zij werd geboren te Borne 24 dec. 1883. 
Gesterkt door het H. Sacrament van de 
zieken, overleed zij te Zenderen 15 juli 1972. 
Wij hebben haar lichaam begraven op het 

parochiëel kerkhof op 19 juli d .a.v. 

Wij kennen haar als een zelfstandige en 
werkzame vrouw. In haar jeugd was de 
emancipatie van de vrouw nog niet zo ver 
doorgevoerd als in onze tijd. Daarvandaan 
bleef haar arbeid beperkt op de boerderij 
en in haar gezin. Meer dan 25 jaar was 
zij weduwe. Met veel wilskracht en door
zettingsvermogen dreef zij het werk. Zij be
doelde het allemaal zo goed als het ging 
om haar kinderen, over wie zij altijd een 
zorgzame moeder wilde blijven tot haar 
laatste levensdag. 
In haar ouderdom heeft zij in overvloedige 
mate het lijden en het kruis gekend. Zij 
voelde dit des te meer, omdat zij zo graag 

actief was en nu haar werkzaamheden door 
verval van krachten afgeremd werden . Zij 
bleef echter met alles meeleven en oefende 
nog graag de supervisie uit. 
Dit is de uiterlijke kant van haar leven. 
Zij, die meer met het innerlijk van haar 
vertrouwd waren, weten, dat zij diep gelo
vig was. Haar lijden en ziekte aanvaardde 
zij in vertrouwen op haar Schepper en Ver
losser. In de vele stille uren bad zij om 
steun, geduld en kracht. Dat Jezus haar na haar 
sterven genadig zou mogen ontvangen en 
een plaats bereiden in het Vaderhuis, waar 
zovele woningen zijn . 
Wij, die achterblijven bidden met haar, dat 
God haar fouten - die toch elk mensen
leven aankleven - moge vergeven. Dat haar 
lijden moge overgaan in een heerlijkheid, 
die eeuwig duurt en hee·l het verlangen van 
de mens naar geluk vervult . 
Zij moge rusten in de vrede van Christus. 

Voor uw belangstelling na het overlijden 
van onze innig geliefde moeder en oma, 
zeggen wij U onze hartelijke dank . 

Fam. ter Bekke. 


