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Ter gedachtenis aan 

Johanna Maria Oude Lansink 
(Annie) 

*13-08-1920 t 18-01-1994 

Gehuwd met Johannes Gerhardus Terhaar op 28 
mei 1943 wettelijk en 24 juni 1943 kerkelijk te 
Deurningen. Uit dit huwelijk zijn Marianne, Tine en 
Carin geboren. 

Vreugdevolle voorvallen zijn hun 50-jarig huwe
lijksfeest en de komstvan hun eerste achterkleinkind 
Miranda. 
Moeder is geboren uit een groot landbouwersgezin 
waar ze met nog 3 broers en 3 zusjes moest 
bijdragen aan het zware werk op de boerderij, dit 
vaak van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. 
Eenmaal gehuwd met vader kon ze het harde 
werken niet laten. Zij was geen vrouw die stil kon 
zitten, haar gezin ging voor alles en omdat ze graag 
zag dat haar kinderen het beter zouden hebben 
dan dat ze het zelf had gehad, werkte ze zelfs, 
buiten haar gezin om, als interieurverzorgster. On
danks al deze zware werkzaamheden stond het 
eten altijd op tijd klaar, vooral omdat ze dacht dat 
vader dat zo graag had. 
Haar grote hobby, naast het gezin, was haar naai
machine waarop ze met grote vaardigheid de moei
lijkste kleding vervaardigde. Hiermee genoot ze 
grote bekendheid in Deurningen en Weerselo. Ook 
bracht ze met liefde haar kennis over op wie 

daarom ook maar vroeg, voor iedereen stond ze 
altijd klaar. 
Haar kinderen en vele anderen droegen haar op 
handen. 
Moeder was een gelovige vrouw, al liet haar ge
zondheid het niet toe regelmatig de kerk te bezoe
ken. Ze getuigde in haar geloof middels haar nim
mer aflatende hulpvaardigheid die voor haar van
zelfsprekend was voor haar gezin en vele anderen. 
Moeder bleef graag op de hoogte van alles wat zich 
in de wereld afspeelde, gaf graag advies en had 
een eigen mening. Ze was een vrouw van de klok 
en vroeg opstaan, omdat ze elke dag nog zoveel 
moest doen. 
De laatste jaren werd haar gezondheid wat minder 
al liet ze dit nagenoeg niet merken in haar omge
ving, ze dacht nog steeds bergen te kunnen verzet
ten. Er stond haar een zware operatie te wachten 
en ze wilde nog zo graag een paar jaar leven om 
haar achterkleinkind Miranda nog te zien lopen en 
kleinkind lrene's huwelijk te kunnen meemaken 
enz. 

Voor uw blijken van deelneming en belangstelling 
bij het onverwachte afscheid van mijn vrouw, onze 
moeder en oma en mijn overgrootmoeder, zeggen 
wij u onze oprechte en hartelijke dank. 

J.G. Terhaar, kinderen, 
kleinkinderen en 
achterkleinkind. 


