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t Wil In uw gebeden gedenken 

THEODORUS FREDERIKUS MARIA 
TER HUURNE 

Hij werd geboren te Haaksbergen 1 september 1943. 
Gesterkt door de genademiddelen van de H. Kerk over
leed hij na een langdurige ziekte in het R.K. Ziekenhuis 
te Enschede 2 januari 1961. Zijn lichaam hebben wij 
ter ruste gelegd 5 januari d.o.v. op het R.K. Kerkhof 
te Haaksbergen. In afwachting van de verrijzenis op 
op de Jongste Dag. __ _ 

In de bloei van zijn jaren is Theo van ons heengegaan. 
De goddelijke Hovenier wilde deze wonderschone 
bloem plaatsen in de Gouden Zaal van de Hemel, 
opdat ze daar alleen voor Hem zou geuren en bloeien. 
In ons allen, die hem nabij waren, blijft de schone 
herinnering aan zijn spontane en levenslustige kmakter, 
zijn grote opgewektheid, die hem in de dagen van 
z'n ziek-zijn zo kenmerkten, zijn hartelijkheid voor 
iedereen, waardoor hi1 nu voor ons een steun in de 
hemel zal zijn. 

Lieve vader en moeder, broertjes en zusjes, opa en 
oma en gij allen, die mij op mijn ziekbed bij u thuis 
en daarbuiten met uw zorgen hebt omringd, dank voor 
uw goedheid en liefde. Graag was ik bij u gebleven, 
maar het was God, Die mij riep en mij zo voor een 
erger lijden heeft gespaard Treurt daarom niet om de 
leegte, die ik achterlaat, maar troost elkaar, dat ik nu 
in de hemel gelukkig ben. Gtj blijft von mij. ik blijf 
van u, en de liefde die ons bindt. vergaat nimmer. 
Wat ik voor u op aarde niet meer kan zijn, zal ik 
voor u in de hemel wezen. 

ONZE VADER WEESGEGROET 

DAT HIJ RUSTE IN VREDE 


