
Wilt in uw gebeden blijven gedenken 

Gerhardus Johannes ter Linde 
die te Losser geboren werd 29 april 
1898. Zijn kerkelijk huwelijk sloot hij 
te Losser 26 juni 1935 met 

Johanna Gezina Kortman. 
Hij ontving de ziekensakramenten thuis, 
werd overgebracht naar het Losserse 
ziekenhuis en in snel tempo ging hij 
over in de eeuwigheid, terwijl twee van 
zi1n 5 kinderen in het ziekenhuis aan
wezig waren, zondag 11 juli 1982. 
Zijn begrafenis vond pla'its 16 juli 1982 
op het kerkhof van de Maria Geboorte
parochie te Losser. 

Als iemand op een boerderij wordt ge
boren, er opgroeit en de vrijheid in 
werk leert proeven, dan verwachten wij 
niet anders dan dat zo iemand open 
oog heeft voor Gods vrije natuur, dat 
hij het dierenleven van nabij kent en 
ziet en dat de voorkeur bij deze man 
daardoor sterk uitging naar een pittig 
paard, Het werd een grote krachtmeting. 
In zi1n jeugd had biJ vele vrienden. Ge
trouwd bleef hij liever thuis in zi1n ge· 
zin. Wel reisde hij driemaal naar zi1n 
dochter Annie in Frankrijk. Godsdien
stig was hiJ -,,a" de partlJ, thuis en in 

de kerk. H11 was zich sterk bewust, 
dat de zegen van God moest komen. 
De laatste levensjaren werden voor hem 
moeilijker: afstand nemen van de boer
derij, jongere mensen werken anders. 
Zijn vrouw bemiddelde in rust en kalm
te. Iedereen probeerde hem met ge· 
duld te helpen en te verzorgen en als 
gevoelig man wist hij dit in stilte te 
waarderen. 
Vouwen wij nu samen de handen. Ge
zegend zij zijn lot. Moge hij de aarde 
zien herbloeien in de wijde rust van 
God. 

Voor uw belangstel ling en medeleven, 
betoond na het overlijden van mijn 
lieve man, onze zorgzame vader, schoon
vader en opa betuigen wij u onze op· 
rechte dank. 

J. G. ter Linde-Kortman 
kinderen, behuwd- en 
kleinkinderen. 


