


Een dankbare en blijvende herinnering aan 

LEO TER HUERNE 

Hij werd geboren op 15 december 1940 
te Enschede. 

Hij overleed, op de leeftijd van 56 jaar, 
op 15 september 1997 in het M.S.T te Enschede. 

Na de Eucharistieviering in de St. Jozefkerk in 
Enschede is hij gecremeerd te Usselo. 

Lieve Leo, 

Vandaag nemen we afscheid van onze innig ge
liefde man en vader. 
Pa legde zo'n 30 jaar geleden de basis voor een 
gelukkig gezin, waar hij bijzonder trots op was. 
Hij hielp iedereen, kon met alle mensen omgaan 
en genoot van ons en zijn omgeving veel respect 
en sympathie. Hij was een man van eenvoud die 
het meeste plezier beleefde aan de kleine dingen 
in het leven. 
Zijn werk op de Vliegbasis Twenthe deed hij met 
veel plezier en grote toewijding. Door zijn inzet 
en opgewektheid was hij daar een graag geziene 
collega. 
Toen zo'n 7 jaar geleden zich een ongeneeslijke 
ziekte openbaarde stortte onze wereld in. 

Uitgerekend pa was het die ons steunde en zijn 
positieve instelling en wilskracht bracht hem zelfs 
zover dat hij zijn geliefde hobby, het wielrennen, 
weer op kon pakken. 
Ondanks het feit dat we dachten dat men de 
ziekte onder controle had sloeg het noodlot we
derom toe. Er volgde een tijd vol onzekerheid 
met vele behandelingen. Zijn verdriet was groot, 
maar tevens was hij bijzonder trots en dankbaar 
dat ma hem kon blijven verzorgen om zo lang 
mogelijk bij ons te kunnen zijn. 
Pa, je streed een strijd die verschrikkelijk oneer
lijk was, kreeg bovendien hevige pijnen, maar 
jouw wilskracht, strijdvaardigheid en doorzet
tingsvermogen verdient onze bewondering. 
Pa, je wilde nog zo ontzettend graag bij ons zijn, 
maar dat is je niet gegeven. Nu heb je de rust 
gevonden bij God, op wie je zo vertrouwde. 
Je verdient het, we zijn je dankbaar voor al het 
fijne dat je voor ons hebt gedaan. 

Voor uw medeleven, in de periode van zijn ziekte 
en voor uw belangstelling bij zijn uitvaart en cre
matie, zijn wij u zeer dankbaar. 
Neemt U deze foto van Leo mee als aandenken 
en als teken van onze dank. 

Truus 
Leon en Renate 
Myra en Richard 




