
Mijn taak 

is volbracht 

uw onderlinge 

liefde 

moet blijven 
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Met grote dankbaarheid denken wij 

_ terug aan 

Johannes Hendrikus 
ter Huurne 
echtgenoot van 
Johanna Maria Franclsca Horck 

Hij werd op 29 januari 1922 te Haaksbergen 
geboren. Op 14 oktober 1982 is hij te Buurse 
overleden. Met een Eucharistieviering namen 
we afscheid van hem op zaterdag 16 oktober 
d.a.v. waarna we hem begraven hebben op 
het R.K. Kerkhof te Buurse. 

Vader werd op de boerderij "De Meijer" ge
boren. Hij heeft er heel zijn leven gewoond 
en is er ook gestorven. Hij is als boer be
gonnen . En in zijn hart is hij boer gebleven, 
met grote liefde en belangstelling voor de 
paarden. 
Maar bovenal ging zijn gezin. Hij dacht steeds 
meer aan anderen dan aan zich zelf. Toen hij 
bij zijn kinderen geen belangstelling zag voor 
de boerderij , heeft hij die praktisch aan de 
kant gedaan en is hij uit gaan werken. 
Met intense belangstelling volgde hij de studie 
van zijn kinderen en was vol zorg voor hun 
toekomst , voor hun gezondheid . 
Na hun 25-jarig huwelijksfeest gingen zware 
kruizen het gezin tekenen . Hij heeft wel ge
worsteld met het "waarom " . Vooral toen hij 
zelf meer dan twee jaar met een ongenees
lijke ziekte te kampen kreeg. Hij heeft zijn 
steun gezocht bij God en uiteindelijk voelde 
hij zich door God bemind. 
"Moeder en kinderen, het was moeilijk voor 
mij om van jullie weg te gaan. Maar ik ben 
jullie toch wel erg dankbaar dat jullie mij 
met zoveel liefde al die tijd verzorgd hebben. 
Ik ben dankbaar dat ik in mijn lijden thuis 
heb mogen blijven. 

Dankbaar ben ik ook dat jullie voortdurend 
elkaar hebben geholpen en gesteund. Kinderen 
blijft ook nu verbonden rondom moeder, blijft 
haar steunen nu ik weg ben. In mijn geloof 
heb ik troost en kracht gevonden. Zoekt ook 
zelf daar steun. Vanuit de hemel blijf ik voor 
jullie bidden." 

Wij danken allen, die voor ons een steun 
waren tijdens de ziekte en na het overlijden 
van vader. 


