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Ge bore11 tP EnH:h ede 4juni1913, orn
lede n op 5 j anuari 1977. Bij z ijn af-
11cheid t·ond d e H . Eucharistie1•ie ring 
plaau in tie St .Jacobuskerk aldaar. 

Groot is ons verdriet, nu we plotseling 
afscheid moeten nemen van onze lieve 
man, vader en opa. - Hij zal in onze 
herinnering blijven leven als een zeer 
bescheiden, bliJmoedlg, hartelijk en mee. 
levend mens, die zichzel f nooit spaarde, 
niets te veel was en altijd voor ande
ren klaar stond. 
Samen met zijn vrouw heeft hij In een 
zeer gelukkig huwelijk lief en leed ge
deeld, hebben zij zich met wegschen· 
kende goedheid, met een grote opoffe
ring, altijd eerst denkend aan anderen, 
Ingezet voor hun groot gezin. 
Hij had een afkeer van ruzie, onenig· 
heid wilde h11 bij leggen, want vrede, 
geluk en In liefde samenzijn was zijn 
streven. 
Z elf had hij al plannen gemaakt om dit 
jaar hun 40·Jarlg huweli1ksfeest groots 
te vieren. 

Vanwege zijn zwakke gezondheid moest 
hij na bijna 40 jaar bij het Ziekenfonds 
gewerkt te hebben, voortijdig z'n werk 
beelndlgen. - H1J genoot de laatste 
jaren van een welverdiende rust.- Zijn 
auto was zijn grote hobby. 
Wat heeft hij donderdags een vreugde 
beleefd in de soos, waar allen hem zo 
graag zagen komen en hij bij iedereen 
gezien was. 
Hij leefde vanuit een diep geloof, dat 
hij op een eerlijke en overtuigde wijze 
beleefde. 
Naast alle droefheid om dit verlies is 
er ook dankbaarheid in ons hart voor 
alles wat God ons in deze man, vader, 
opa en vriend gegeven heeh. 
Lieve vrouw, kinderen en kleinkinderen, 
weest niet bedroefd om dit plotselinge 
afscheid. In ons geloof blijven we ver
bonden. Hartelijk dank voor alle liefde 
die gij mij gegeven hebt. Blijft eensge. 
zind en vertrouwt op een weerzien dat 
God ons beloofd heeft. 

Voor Uw blijken van mrele ven , onde r
vonden na het plotsl'ling overlijde n 
van mijn lieve man e11 on:rse :rsorg111ame 
vader en opa, betuigen wij U on111e op· 
rechte dank. 

Familie ter Horst 


