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Ter herinnering aan 

Johannes Karel ter Huurne 
weduwnaar van 

Aleida Margaretha Grobbink 

Hij werd geboren te Buurse op 28 januari 1895, 
Op 12 december 1974 overleed hij op de boerderij 
van het Raabos te Haaksbergen, en op 16 december 
hebben wij hem ten grave gedragen op het kerk
hof te Haaksbergen. 

Vader en opa ter Huurne heeft I een gezegende 
leeftijd mogen be,eiken. Hij heeft zijn dagen en 
jaren niet in ledigheid doorgebracht I hij heeft hard 
gewerkt. tot op zijn hoge leeftijd. Dat hij in het 
laats1e jaar niet meer mee kon werken, was voor 
hem een kruis dat hem opgelegd werd. 

Hij kon ook van anderen veel eisen. Hij leek streng, 
vooral als 't om hem dierbare zaken ging, maar in zijn 
hart was hij goed moedig en meelevend. Voor zijn 
kleinkinderen was hij duidelijk een goedige opa, 
die veel van hen kon hebben en hun een eigen 
leven gunde. 

Hij leefde met zijn tijd mee, en wilde de wereld 
voorthelpen . Zijn opdracht aan zijn opgroeiende 
kleinkinderen luidde: .Nu moeten jullie de wereld 
draaiende houden", 

Vader was diep godsdienstig. Bidden was voor 
hem een behoefte, en hij wist dit ook aan Zijn 
kinderen bij te brengen, 

In de laatste maanden zag hij zijn leven voltooid. 
Hij was er tevreden mee, en zag terug op een 
welbesteed leven. Toen hij door het Sacrament der 
Zieken gesterkt was, noemde hij dit .een reisgids 
naar het Vaderhuis'. 

Wij bidden voor hem, dat deze ,reisgtds' hem naar 
het eeuwig leven zal voeren bij God. Daar zal 
hij de voltooiing vinden van zijn werkzaam leven 
in de volheid van liefde die God zelf is . 

HEER, GEEF HEM 
HET EEUWIG LEVEN. 

Voor de blijken van medeleven tijdens de ziekte 
en na het overlijden van onze lieve vader 1 

groot- en overgrootvader I betuigen wij u onze 
oprechte dank. 

Fam. ter Huurne 


