


Bedroefd, maar dankbaar gedenken we onze 
goede moe, schoo nmoeder, f ij ne oma, 

Gerharda Johanna Ooink 
sinds 22 decem ber 1965 weduwe van 
Bernard ter Avest 

Grada werd geboren te Haaksbergen op 29 
november 1902. Na het Sacrament van de 
zieken te hebben ontvangen is zij te Beckum 
in a ll e ru st van ons heengegaan op d insdag
morgen 5 juli 1988. We hebben van haar af
scheid genomen in de kerk van de H. Blasius 
te Beckum op vr ijdag 8 juli 1988, waarn a we 
haar te ruste hebben gelegd bij vader op het 
parochiekerkhof. 

Nu wi j afscheid hebben moeten nemen van 
moe en oma, komen ons hee l f ij ne heri nne
r ingen in gedachten. In haar grote gez in 
wist zij de gezelligheid te brengen en st imu
leerde de muziek. Ze zong de hele dag, nog 
boven de radio uit en lawaai gaf niet als het 
maar gezel lig was en als er maar vrede in 
het huisgezi n was , waarvoor ze steeds heeft 
gebeden. Ze wist we l de orde te handhaven 
en liet niet met zi ch sol len . Vanui t een open 
karakter ze i ze precies zoals ze erover dacht 
en dan was het voorb ij . Geheimen kende ze 
niet en takti sch iets spelen was haar vreemd. 
Daardoor waren er ook we l eens st rubbe
lingen. Ze praatte heel erg graag en vee l. 
Mensen die haar onrechtvaard ig hadden be
handeld, lagen er bij haar voorg oed uit . Toch 
probeerde ze vooral in het gezi n de zaak 
steeds weer op te lossen. In het gez in was 
het geen vetpot , maar moe wist van niets 
toch nog iets te maken. Mensen in nood gaf 

ze van haar armoede en in de oor log kon er 
nog we l een heel gezin bij . 
Toen de zorg voor het gez in wat voorbij was , 
was ze hee l vee l onderweg samen met Fien , 
want ze g ing heel graag uit. A ls ze bood
schappen g ing doen was het soms meer om 
het uitgaan te doen. Graag g ing ze naar de 
kinderen en a ls ze er niet naar toe kon , om
dat ze in het buitenland waren, schreef ze 
elke week een brief die zo vol was. Toen 
het wat mi nder met haar g ing , handwerkte 
ze vee l. Meni g k leed je is gehaakt voor de 
kleink inderen, de Zonnebloem en werksoos . 
Vee l zieken kregen een kleed je van haar. Ze 
was ook ongeveer 17 jaar lang penningmees
teres van de ouderengym nasti ek. 
Ze bezat een eenvoud ig geloof en had een 
grote vereri ng voor Maria. Verschillende 
keren g ing ze op bedevaart. Naar het voor
bee ld van Maria was zij de dienstmaagd van 
God . 
Ze had een grote angst voor ziekte en dood. 
Daardoor leefde ze we ll icht ook erg ge
spannen. De laatste t ijd heeft ze we llicht 
dat ni et zo meer ervaren. Ze ze i ni ets meer , 
hooguit een kleine glim lach van dankbaar
heid. Wij mogen haar danken voo r het rijke 
leven met haar en vertrouwen erop dat zij 
nu voor alti jd ve rder mag leven bi j de Heer 
van al le leven en verenigd met vader. 

Wij will en all en die ons t ijd ens de ziekte 
van moeder gesteund hebben en nu ons 
nabij zijn, hartel ijk danken. Voora l zeggen we 
ook dank voor de li efdevolle ve rzorgi ng van 
de w ijkverpleg ing en de buu rvrouw, d ie het 
ons mogelij k maakten haar thuis te verzorg en. 

FAMILIE TER AVEST 


