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Wij blijven in liefde verbonden met 

Maria Gerritdina Oremus 

weduwe van 
Wilhelmus Johannes ter Grefte 

Zij werd geboren in Rijssen op 19 mei 
1922. Na een kortstondige ziekte over
leed zij in het ziekenhuis te Hengelo op 
28 februari 1995. De Uitvaart vond plaats 
op 4 maart in haar parochiekerk van H.H. 
Petrus en Paulus te Hengevelde, waarna 
zij werd begraven op het kerkhof van de 
parochie. 

Onze Moeder en Oma kwam uit een 
gezin van zes kinderen, waarin hard 
gewerkt moest worden voor het levens
onderhoud. Ook het leven in haar eigen 
gezin werd gekenmerkt door veel werk. 
Elf kinderen werden geboren, waarvan zij 
er drie als baby moest missen en Gerard 
verongelukte op 24 mei 1974 op 27-jarige 
leeftijd. Het verdriet hiervan is voor Vader 
zowel als voor Moeder heel groot 
geweest en heeft hun verdere leven 
getekend. 

Haar elf kleinkinderen gaven kleur en 
vreugde aan haar leven. Zij stond klaar 
met chocolade en met snoep en niemand 
kon haar tegenhouden om hen te verwen
nen. Oma was het altijd met de kleinkin
deren eens, zij stond aan hun kant. De 
deur stond altijd open. Zij hield van breien 
en kaarten. Toen zij de deur niet meer 
uitkon naar de kerk kwam de kerkradio, 
waar iedereen stil voor moest zijn. Moeder 
heeft veel steun gevonden in haar geloof 
en in haar gebed. Hierdoor heeft zij haar 
levenslot kunnen dragen. Ons als kinde
ren en ook als kleinkinderen is ons ouder
lijk huis door dit sterven van Moeder ont
nomen. Wij denken met dankbaarheid 
terug aan haar liefde, haar werk en haar 
zorgen voor Vader en ons. Haar voorbeeld 
zal voor ons een kracht blijven voor ons 
eigen leven. Zij mag nu rusten in 
eeuwigheid. 

Heer onze God, geef dat het eeuwig licht 
onze Moeder en Oma mag verlichten 
Dat haar leven ons allen tot zegen mag blijven, 
ook nu zij gestorven is. Amen 

Kinderen en kleinkinderen 
Hengevelde, 4 maart 1995. 


